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ในฐานะที่เป็นผู้ร่วมงานของ	Rentokil	Initial	คุณ	คือ	ภาพลักษณ์ของเรา	

คุณเป็นตัวแทนของเรา	 ไม่ว่าจะเป็นคำาพูดและการแสดงออกกับผู้ร่วมงาน	 ลูกค้า	 ซัพพลายเออร	์ และบุคคลอื่นที่คุณร่วมงานด้วย	 เราคาดหวังให้
คุณยึดมั่นปฏิบัติตนตามมาตรฐานความประพฤติขั้นสูงและรักษาไว้ซึ่งความซื่อสัตย์ตลอดเวลา	พนักงาน	ลูกค้า	และผู้ถือหุ้นล้วนแต่คาดหวังความ
ซื่อสัตย์เป็นสำาคัญทั้งสิ้น

มาตรฐานเหล่านี้เป็นหัวใจของแผนที่จะมอบกำาไรที่เติบโตผ่านบริการที่เป็นเลิศและการดำาเนินงานที่ยอดเยี่ยม	 เราสามารถพูดได้อีกอย่าง
หนึ่งว่า	 “เปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความสามารถได้ทำาในสิ่งที่พวกเขาถนัดในแนวทางที่เหมาะสม”	 วิธีที่พวกเราทุกคนควบคุมตนเองเป็นองค์
ประกอบหลักของพนักงาน	ลูกค้า	และผู้ถือหุ้นทุกคนของเรา	รวมเรียกว่าวัฒนธรรมองค์กรของเรา	

จรรยาบรรณขององค์กรประกอบกับนโยบายและกระบวนการดำาเนินงานของเรา	คือสิ่งที่กำาหนดมาตรฐานของบริษัทฯ	ของเรา	และกำาหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบของทุกคนใน	Rentokil	Initial	สิ่งเหล่านี้คือโครงสร้างที่กำาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่พึงมีต่อพนักงาน	
ลูกค้า	และบริษัทฯ	โดยการกำาหนดแนวทางที่เราควรปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ใน	Rentokil	Initial	
คุณจำาเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจว่า	หน้าที่ความรับผิดชอบเหล่านี้มีอะไรบ้าง	และควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า
คุณและเพื่อนร่วมงานได้ปฏิบัติตามท้ั้งจุดประสงค์และเนื้อหาของจรรยาบรรณขององค์กรตลอดเวลา

การบรรลุมาตรฐานสูงสุดของจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ	นับเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมความสำาเร็จของเรา
ในระยะยาว	การสร้างธุรกิจระดับโลกเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้าทุกคน	

เราขอยืนยันกับผู้ร่วมงานทุกคนว่า	จะไม่มีใครได้รับผลกระทบใดๆ	ที่เกิดขึ้น	ซึ่งรวมถึงความสูญเสียทางธุรกิจ	
หากผลกระทบดังกล่าวเกิดจากการยึดมั่นในจรรยาบรรณเหล่านี้

Andy	Ransom
ประธานกรรมการบริหาร

ข้อความจากประธานกรรมการบริหาร
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การละเมิดจรรยาบรรณของ
องค์กร		

การละเมิดจรรยาบรรณขององค์กร	หรือ
กฎหมายและข้อบังคับต่างๆอาจทำาให้
พนักงานต้องถูกดำาเนินการทางวินัยอัน
รวมถึงการสิ้นสุดสภาพการเป็นพนักงาน

ในฐานะที่เป็นพนักงานของ	 Rentokil	
Initial	คุณควรปฏิบัติตามค่านิยมของ
บริษัทฯ	 หลักในการดำาเนินธุรกิจ	 ตลอด
จนยึ ดมั่ น ในน โยบายของบริ ษั ทฯ		
กฎหมายของประเทศ	 ข้อบังคับที ่นำา
มาใช้การเคารพสิทธิมนุษยชนของผู้อื่น	
ค่านิยมของบริษัทฯ	 หลักในการดำาเนิน
ธุรกิจเป็นการแสดงถึงตัวตนของเราและ
ภาพสะท้อนองค์กรของเราต่อสายตา
บุคคลอื่น

พันธกิจ			
ปกป้องและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

วิสัยทัศน	์	
ก้าวสู่การเป็นบริษัทฯ	 ท่ีดำาเนินธุรกิจด้านการบริการท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก	
ท้ังยังปกป้องผู้คนและยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยกระบวนการต่อไปน้ี
-	 เป็นผู้นำาด้านนวัตกรรมแห่งอุตสาหกรรม	
-	 คุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุด
-	 ดูแลพนักงาน	ลูกค้า	และชุมชนของเราทั่วโลก	

วิธีการของเรา
เราจะใช้ความรู	้ หัวใจและจิตวิญญาณของผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรม
มาอย่างเชี่ยวชาญของเรา	 เพื่อก้าวสู่ความเป็นสุดยอดของการบริการ
ลูกค้าเป็นที่รู้จักในด้านประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมและมีความสมบูรณ์ใน
ทุกย่างก้าว	ด้วยวิธีที่ถูกต้อง

ค่านิยมของเรา
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เหตุใดเราจึงต้องมีจรรยาบรรณขององค์กร
จรรยาบรรณขององค์กร	 คือ	 สิ่งที่ปูพื้นฐานของการประพฤติตนตามหลักจริยธรรมอันเป็นการกำาหนดมาตรฐาน
ความประพฤติและเคารพต่อสิทธิมนุษยชนของผู้อื่นในขั้นสูงสุด	 พนักงานทั้งหมดภายใน	 Rentokil	 Initial	 ควร
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี้	 จรรยาบรรณขององค์กรนี้เป็นการกำาหนดหลักการขององค์กรในการดำาเนินธุรกิจโดย
เชื่อมโยงกับค่านิยมที่ใช้ร่วมกัน	 ซึ่งทำาให้	 Rentokil	 Initial	 มีความโดดเด่นในฐานะที่เป็นบริษัทฯ	ที่น่าร่วมงานด้วย	
และเป็นซัพพลายเออร์ที่นำาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพเยี่ยมให้กับลูกค้าทั่วโลก	

วิธีใช้จรรยาบรรณขององค์กร
จรรยาบรรณขององค์กรมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือที่เห็นผลจริงและชัดเจนที่คุณสามารถนำาไปใช้ในการ
ทำางานประจำาวันได้	โดยแบ่งเป็นสองส่วนอย่างชัดเจน	พร้อมหัวข้อหลักในแต่ละส่วน	ดังนั้นคุณสามารถค้นหาข้อมูล
ที่ต้องการได้ง่าย	 ในแต่ละหัวข้อได้อธิบายตำาแหน่งของบริษัทฯ	 กำาหนดขั้นตอนที่เป็นแนวปฏิบัติบางประการที่เรา
ควรปฏิบัติตาม	 และนำาคุณไปยังส่วนที่สามารถขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมได	้ ทั้งยังมีหัวข้อ	 “คำาถามและคำาตอบ”	
สำาหรับแต่ละหัวข้อแสดงตัวอย่างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงและวิธีดำาเนินการที่ดีที่สุดกับสถานการณ์นั้นๆ						
ที่ส่วนท้ายของจรรยาบรรณขององค์กรนี้ประกอบด้วยคำาแนะนำาเกี่ยวกับดำาเนินการในสถานการณ์ที่ยากลำาบากของ
การรักษาไว้ซึ่งจริยธรรมและรายละเอียดแนะนำาว่าพนักงานสามารถขอรับคำาปรึกษาเพ่ิมเติมได้ที่ใดและวิธีรายงาน
ความกังวล

ทำาอย่างไรหากจรรยาบรรณขององค์กรมีความแตกต่างกับกฎหมายของ
ประเทศ			
จรรยาบรรณดังกล่าวนี้มุ่งหมายเพื่อเป็นแนวทางสำาหรับประเด็นปัญหาด้านกฎหมายและจริยธรรมทั่วไป	มิได้มีขึ้น
เพื่อให้คำาอธิบายกฎหมายและนโยบายทุกข้อที่อาจนำามาใช้กับคุณ	หากมีข้อสงสัยว่าควรปฏิบัติตามกฎหมายของ
ท้องถิ่นหรือจรรยาบรรณขององค์กรให้ปฏิบัติตามสิ่งที่กำาหนดมาตรฐานความประพฤติในระดับสูงสุด		

จรรยาบรรณขององค์กรครอบคลุมนโยบายท้ังหมดหรือไม่	
จรรยาบรรณขององค์กรมิได้ใช้แทนรายละเอียดของนโยบาย	 แต่เป็นคำาประกาศถึงหลักการของเราในการดำาเนินการ
ด้านต่างๆ	 ท่ีมีความสำาคัญ	 นโยบายของกลุ่มบริษัทฯ	 ท้ังหมด	 สามารถดูได้ในห้องสมุดนโยบายของกลุ่มบริษัทฯ	 บน
อินทราเน็ตกลุ่มบริษัทฯ	 	 นโยบายบางข้อสำาหรับกลุ่มบริษัทฯ	 เป็นการกำาหนดมาตรฐานท่ีเด็ดขาด	 แต่นโยบายบาง
ข้อเป็นการให้แนวทางเพ่ือให้ธุรกิจกำาหนดกระบวนการปฏิบัติงานของตนเอง	 ซ่ึงคุณจะได้รับทราบถึงกระบวนการดัง
กล่าวน้ีโดยตรงเน่ืองจากมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของคุณ

พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม 	

การบริการ	การสร้างความสัมพันธ์	การทำางานเป็นทีม
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สุขภาพและความปลอดภัย 
ท่ี	Rentokil	Initial	ไม่มีเร่ืองใดท่ีสำาคัญมากไปกว่าการทำาให้ม่ันใจว่า	“ทุกคนกลับบ้านอย่างปลอดภัย”	
เม่ือส้ินสุดวันทำางาน

เพื่อนร่วมงานของเรา	ครอบครัว	และลูกค้าต่างก็เชื่อมั่นในคำามั่นนี้	สุขภาพและความปลอดภัยเป็นสิ่งสำาคัญแรกสุด
ของเราเสมอ	และไม่มีสิ่งใดที่จะสำาคัญไปกว่านี้

กลยุทธ์ของเราในการดำาเนินธุรกิจเรียกว่า	 “วิธีที่ถูกต้อง”	 และเราได้ให้คำามั่นด้านสุขภาพและความปลอดภัย
เป็นหัวใจสำาคัญ	 นโยบายด้านสุขภาพและความปลอดภัยของเรากำาหนดให้ธุรกิจทั้งหมด	 นำาระบบการจัดการ
ด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพมาใช้เพื่อปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของเพื่อนร่วมงาน	
ลูกค้า	และทุกคนที่อาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการทำางานของเรา	เราให้คำามั่นว่าจะทำาสิ่งต่อไปนี้
	-	 ผู้นำาของเราจะเป็นผู้นำาในด้านความปลอดภัยที่แสดงออกอย่างชัดเจน	และร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานเพื่อปลูกฝัง

พฤติกรรมที่มีความปลอดภัย	และสร้างวัฒนธรรมที่เข้มแข็งในเรื่องการทำางานอย่างปลอดภัย
	-	 เพื่อนร่วมงานจะได้รับการฝึกอบรมและเรียนรู้เครื่องมือเพื่อเปิดโอกาสให้พวกเขาทำางานอย่างปลอดภัย																			

และมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดการตัดสินใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความปลอดภัยนับตั้งแต่ครั้งแรกและครั้งต่อๆ	ไป
	-	 เราต้องสร้างความเข้าใจ	 ประเมิน	 และควบคุมความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัยด้วยการใช้แนวทาง

ปฏิบัติที่ดีที่สุดในทุกกระบวนการการทำางานของเรา
	-	 เราควบคุม	ตรวจสอบ	และรายงานประสิทธิภาพด้านสุขภาพและความปลอดภัยสู่สาธารณะอย่างสม่ำาเสมอ	
	-	 เราดำาเนินการตามส่ิงท่ีได้เรียนรู้เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพด้านสุขภาพและความปลอดภัยของเราอย่างต่อเน่ือง	

	

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์น้ี	ฝ่ายการจัดการเชิงปฏิบัติการได้รวบรวมการประเมินแบบต่างๆ	มากมาย	เพ่ือปกป้องผู้คน	
ซ่ึงก็คือ	 หลักประพฤติของ	 SHE	 กฎเหล่าน้ีครอบคลุมสถานการณ์สำาคัญๆ	 ท่ีเราต้องเผชิญความเส่ียงพร้อมมีคำาอธิบาย											
ท่ีชัดเจนในส่ิงท่ีทุกคนต้องรู้และกระทำาเพ่ือให้พนักงานของเราและลูกค้ามีความปลอดภัย	

สุขภาพและความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของเราทุกคน	ดังน้ัน	เพ่ือนร่วมงานทุกคนต้องรับผิดชอบต่อสุขภาพ
และความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับการทำางานของพวกเขา	 รวมถึงการตัดสินการยึดมั่นปฏิบัติ
ตามแนวการปฏิบัติของการทำางานอย่างปลอดภัยและให้ความร่วมมืออย่างเต็มท่ีกับผู้จัดการในทุกกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง
กับสุขภาพและความปลอดภัย

	 -	 ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย	มีความรับผิดชอบและเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ	(กฎกระบวนการ
	 	 การทำางานอย่างปลอดภัย	และกฎด้านสุขภาพและความปลอดภัยท่ีบังคับใช้)
	 -	 รายงานพฤติกรรมท่ีไม่มีความปลอดภัย	หรือสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงด้านสุขภาพและความปลอดภัย
	 -	 รายงานอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ในทันที	รวมท้ังเหตุการณ์ท่ีเกือบเกิดอุบัติเหตุด้วย
	 -	 หยุดทำางาน	หากพบความเส่ียงหรือส่ิงท่ีเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยและติดต่อผู้จัดการ
	 -	 ให้ความร่วมมืออย่างเต็มท่ีในทุกกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัย

ไม่ได้	คุณต้องไม่ถือโทรศัพท์เคลื่อนที่	หรือ
อุปกรณ์ส่ือสารต่างๆ	ขณะกำาลังขับรถ	ควรจอด
ข้างทางเมื่อสามารถทำาได้้อย่างปลอดภัยแล้ว
จึงโทรกลับ

หยุด	อย่าทำางานต่อ	และแจ้งผู้จัดการของคุณ	
คุณจะเริ่มทำางานได้ก็ต่อเมื่อมีเครื่องมือ	 และ	
PPE	ที่เหมาะสมเพื่อทำางานอย่างปลอดภัย

ฉันทราบว่าลูกค้ าต้องการคุยกับฉัน
โดยด่วนและพวกเขาโทรหาฉันในขณะ
ที่ฉันกำาลังขับรถและไม่มีชุดแฮนด์ฟรี														
ฉันสามารถรับสาย	 และบอกเขาว่าฉันจะ
จอดรถข้างทางและโทรกลับได้หรือไม่

ฉันมาถึงไซต์เพื่อทำางานด่วนซึ่งต้องทำางาน
ในท่ีสูงแต่ฉันไม่มีเคร่ืองมือที่ถูกต้องและ	
PPE	ฉันควรทำาอย่างไร

คำาถาม

คำาตอบ

อ่าน

โปรดอ่าน	 Health	 and	 Safety	 Policy	 ท่ี	
www.rentokil-initial.com	 และ	 เอกสาร
ประกอบของ	SHE	บนอินทราเน็ตกลุ่มบริษัทฯ	
รวมท้ังไซต์	SHE	Golden	Rules

อ่าน

คุณสามารถพูดคุยกับผู้จัดการหรือทีม	SHE	ใน
ท้องถ่ิน				

รายงาน

คุณสามารถรายงานความกังวลใดๆ	 โดยปฏิบัติ
ตามระบบการรายงานท่ีเรียกว่า	 Speak	 Up	
ของเราได้อย่างไม่ต้องกังวลหรือด้วยวิธีการอ่ืน
ตามท่ีได้อธิบายไว้ในหน้า	28

สำาหรับข้อมูลเพ่ิมเติมและคำาแนะนำาและการ
รายงานข้อกังวล

เราคาดหวังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติดังน้ี
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SHE

หลักประพฤติของ 

คำาถาม

คำาตอบ



ความเท่าเทียมกันและความยุติธรรม  
เราให้ความสำาคัญต่อความหลากหลาย	 และมุ่งม่ันท่ีจะปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกันในส่ิงแวดล้อม
ในการทำางานท่ีปราศจากการเลือกปฏิบัติและการคุกคาม

Rentokil	 Initial	มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานและบุคคลอื่นอย่างเคารพและให้เกียรติ	อีกทั้งยึดมั่นปฏิบัติตาม
กฎหมายการจ้างงานและข้อบังคับต่างๆ	ท่ีเก่ียวข้องท้ังหมด	เพ่ือสนับสนุนสภาพแวดล้อมการทำางานท่ีปราศจากการเลือก
ปฏิบัติสำาหรับทุกคน	 บริษัทฯ	 สนับสนุนวัฒนธรรมในการทำางานท่ีพนักงานทุกคนปฏิบัติิต่อเพ่ือนร่วมงานอย่างเท่าเทียม		
และการเติบโตของทุกคนล้วนเป็นกุญแจสำาคัญท่ีไขสู่ความสำาเร็จของเรา

การกระทำาดังต่อไปน้ีมักเป็นการกระทำาท่ีผิดกฎหมายและขัดแย้งกับนโยบายของบริษัทฯ	 เสมอ	 เช่น	 การเลือกปฏิบัติ	
การมีส่วนร่วมในการคุกคาม	หรือการคุกคามให้กระทำาสิ่งที่ส่งผลเสียต่อเพื่อนร่วมงาน	(เช่น	การลงโทษ	การปฏิเสธ
ไม่ให้เลื่อนตำาแหน่ง	 การดำาเนินการที่ส่งผลกระทบต่อรายได้หรือสวัสดิการของบุคคล)	 หรือการคุกคามบุคคลอื่น
ในเรื่องของเพศ	อายุ	 เชื้อชาติ	สีผิว	ชาติพันธุ์หรือชาติกำาเนิด	การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน	สถานภาพการสมรส	
ความบกพร่องทางร่างกาย	 ศาสนา	 ความเบี่ยงเบนทางเพศ	 หรือการแบ่งแยกในรูปแบบอื่นที่กฎหมายในท้องถิ่น
ห้ามปฏิบัต	ิ

Rentokil	 Initial	 จะไม่ยอมรับการกระทำาใดๆ	 ไม่ว่าทางวาจาหรือกิริยาท่ีพิจารณาได้ว่าเป็นการคุกคาม	 การเป็น
ปรปักษ์	หรือการล่วงละเมิด	และจะดำาเนินการทางวินัยตามความเหมาะสมในกรณีท่ีมีพฤติกรรมท่ีไม่สามารถยอมรับได้	
	

ตัวอย่างของการคุกคามท่ีอาจเกิดข้ึนมีดังน้ี  
-	 การใช้ช่ือเล่น	ภาษา	หรือท่าทางท่ีคุกคาม
-	 เร่ืองตลก	เสียดสี	หรือมุกตลกท่ีไม่เหมาะสมและไม่น่ายินดี
-	 การแสดงอีเมล์	รูปภาพ	หรือเส้ือผ้าท่ีคุกคาม
-	 การคุกคามบุคคลอ่ืนด้านกายภาพหรือขู่กรรโชก
-	 การแยกผู้อ่ืนจากการสนทนาหรือกิจกรรมสังคม	
	

ตัวอย่างของการคุกคามทางเพศท่ีอาจเกิดข้ึนมีดังน้ี
-	 การเข้าถึง	การเสนอตัว	หรือการเก้ียวพาราสี
-	 การสัมผัสร่างกายหรือมองด้วยสายตาท่ีไม่เป็นท่ีต้องการ
-	 การแสดงความคิดเห็นท่ีไม่เหมาะสมเก่ียวกับรูปลักษณ์ของบุคคลรวมท้ังเร่ืองการแต่งกายหรือรูปร่าง
-	 การแสดงท่าทีลามกหรือกิริยาท่ีส่อไปในการบ่งช้ี	ต้ังคำาถาม	ท่าทาง	ภาษา	เร่ืองราว	หรือเร่ืองตลกท่ีลามกอนาจาร
-	 การดูภาพหรือวิดีโอท่ีไม่เหมาะสมร่วมกัน

อ่าน

โปรดดูนโยบาย	 Dignity	 at	 Work	 and	
Diversity	 and	 Equal	 Opportunities	 ท่ี	
www.rentokil-initial.com	 และแหล่งข้อมูล
ด้านทรัพยากรมนุษย์ท้องถ่ินท่ีบังคับใช้ในธุรกิจ
ของคุณ

พูด

คุณสามารถพูดคุยกับผู้จัดการ	ทีมทรัพยากรบุคคล	
ทีมกฎหมายท้องถ่ิน	(ถ้ามี)	หรือ	ฝ่ายกฎหมาย
ของกลุ่มบริษัทฯ			

รายงาน

คุณสามารถรายงานความกังวลใดๆ	โดยปฏิบัติ
ตามระบบการรายงานท่ีเรียกว่า	Speak	Up	
ของเราได้อย่างไม่ต้องกังวลหรือด้วยวิธีการอ่ืน
ตามท่ีได้อธิบายไว้ในหน้า	28

สำาหรับข้อมูลเพ่ิมเติมและคำาแนะนำาและการ
รายงานข้อกังวล

เราคาดหวังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติดังน้ี

-	 ห้ามคุกคามบุคคลหรือกลุ่มอื่นอย่างผิดกฎหมายหรือไม่ให้เกียรติจากสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับความสามารถ
ในการทำางานของพวกเขา

-	 ประพฤติตนอย่างมืออาชีพและมีมารยาท	และไม่มีส่วนร่วมในการคุกคาม	การรังแก	หรือมีพฤติกรรม
คุกคามในสถานที่ทำางาน

-	 พนักงานทุกคนต้องมีความรับผิดชอบด้วยตนเองในการยึดมั่นปฏิบัติตามมาตรฐานของบริษัทฯ	
โดยการปฏิบัติต่อผู้สมัครงานทุกคน	 เพื่อนร่วมงาน	 ผู้รับเหมาลูกค้า	 และทุกฝ่ายที่ติดต่อด้วยในการ
ดำาเนินธุรกิจอย่างเคารพและให้เกียรติ

-	 ต้องดำาเนินการสรรหาบุคลากรที่เห็นคุณค่าของความแตกต่างมากกว่าจะอดทนต่อความแตกต่างและ
สนับสนุนสภาพแวดล้อมการทำางานที่ยืดหยุ่น	 และสร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อส่งเสริม
ให้พนักงานของเราทุกคนสามารถปฏิบัติงานบรรลุผลได้ตามศักยภาพของตน

-	 รายงานข้อกังวลใดๆของการเลือกปฏิบัติและการคุกคามและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบที่มีข้ึน												
ผู้จัดการควรตรวจสอบข้อกังวลใดๆ	ที่ได้รับรายงานอย่างเหมาะสม
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เราควรสุภาพ	 เป็นมืออาชีพและให้เกียรติ
ซึ่ งกันและกันในสถานที่ทำ างานเราควร
ระมัดระวั ง ในการแสดงพฤติกรรมและ
พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งใดก็ตามที่ก่อให้เกิด
การคุมคาม	 แต่ถ้าใครสักคนบอกให้ทราบ
ว่าเค้าถูกคุมคาม	 คุณก็ควรลดการใช้ภาษา
อย่างคึกคะนองลง

ฉันทำางานอยู่ในทีมที่ เพื่อนร่วมทีม
ส่วนใหญ่เป็นผู้ชายมาหลายปี	 จนกระทั่ง
มีผู้หญิงเข้ามาร่วมทีมอีกสองสามคน	 เรา
ขำาขันกับมุกตลกของพวกผู้ชายแต่เมื่อไม่
นานมานี	้ เพื่อนร่วมงานใหม่ถูกคุกคาม
จากการใช้ภาษาบางอย่างของเรา	 อาจ
ดู เหมือนการตอบสนองที่มากเกินไป	
จำาเป็นไหมที่เราต้องปรับลดพฤติกรรม
ของเราเพื่อหลีกเลี่ยงการคุกคามเหล่านี้	
ทั้งๆที่	 นี่เป็นสิ่งที่เราทำามาตลอดและไม่รู้
สึกขุ่นเคือง

คำาถาม

คำาตอบ



สิทธิมนุษยชน
พนักงานต้องเคารพในสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อเพ่ือนร่วมงานและทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องอย่างเท่าเทียมกัน

มีการปฏิบัติตามหลักการเหล่านี้อย่างเข้มงวด	 เมื่อเราดำาเนินธุรกิจในพื้นที่ที่มีความกังวลด้านมาตรฐานสิทธิมนุษย
ชน	บริษัทฯ	 ใช้กฎเกณฑ์ที่เข้มงวดในการดำาเนินธุรกิจในพื้นที่ใหม่ๆ	 เพื่อให้แน่ใจว่า	 เราได้เตรียมมาตรการป้องกนั
อย่างเหมาะสมไว้แล้วและจะไม่มีการลดหย่อนมาตรฐานการปฏิบัติในด้านสิทธิมนุษยชนให้กับพนักงานคนใดก็ตาม

Rentokil	Initial	ปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านอายุขั้นตำ่าตามกฎหมายของทุกประเทศที่บริษัทฯ	ดำาเนินธุรกิจ	ในกรณี											
ที่ไม่น่าเกิดขึ้น	เช่น	หากมีการจ้างแรงงานเด็กอายุระหว่าง	16	ถึง	18	ปี	บริษัทฯ	จะดำาเนินการตรวจสอบให้แน่ใจ										
ว่า	งานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบหรือขัดขวางโอกาสเข้าเรียนในโรงเรียนของเด็ก	

Rentokil	 Initial	จะไม่ใช้แรงงานที่ถูก	ขู่เข็ญ	บังคับ	และจะดำาเนินการจ้างงานเฉพาะบุคคลที่ปฏิบัติงานด้วย									
ความสมัครใจเท่านั้น	 ทั้งนี้จะไม่มีการขัดขวางพนักงานไม่ให้มีเอกสารแสดงตน	และไม่มีการกำาหนดให้พนักงานให้
เงินแก่บริษัทฯ	เพื่อช่วยอำานวยความสะดวกในการจ้างงาน

บริษัทฯ	ยังได้จัดเตรียมมาตรการเพื่อสร้างความมั่นใจว่า	ซัพพลายเออร์ของบริษัทฯ	ไม่มีการใช้แรงงานเด็กใน												
การจัดหาสินค้าหรือบริการให้แก่ทางบริษัทฯ	

Rentokil	Initial	ตระหนักดีว่าพนักงานมีสิทธิ์ในการเป็นสมาชิกขององค์กรที่ตนต้องการ	รวมถึงสหภาพแรงงาน	
และเราเคารพในสิทธิ์นี้

อ่าน

โปรดดู	Human	Rights	Policy	ท่ี	
www.rentokil-initial.com

พูด

คุณสามารถพูดคุยกับผู้จัดการ	 ทีมทรัพยากรบุคคล	
ทีมกฎหมายท้องถ่ิน	 (ถ้าม)ี	 หรือฝ่ายกฎหมาย
ของกลุ่มบริษัทฯ	    
       

รายงาน

คุณสามารถรายงานความกังวลใดๆ	 โดยปฏิบัติ
ตามระบบการรายงานท่ีเรียกว่า	 Speak	 Up	
ของเราได้อย่างไม่ต้องกังวลหรือด้วยวิธีการอ่ืน
ตามท่ีได้อธิบายไว้ในหน้า	28

สำาหรับข้อมูลเพ่ิมเติมและคำาแนะนำาและการ
รายงานข้อกังวล

เราคาดหวังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติดังน้ี

-	 เคารพสิทธิของพนักงานทุกคน	และบุคคลอื่นที่ติดต่อด้วย

-	 กำาหนดให้ซัพพลายเออร์และพาร์ทเนอร์ธุรกิจอื่นใช้มาตรฐานที่คล้ายคลึงกันเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
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เตือนให้ซัพพลายเออร์ตระหนักถึงนโยบาย	
และข้อกำาหนดของเราว่าซัพพลายเออร์ต้องไม่
จ้างงานเด็ก	 ขอให้พวกเขาแสดงหลักฐานว่า
บุคคลที่คุณเห็นเป็นบุคคลที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์ท่ี
ทำางานได้ตามกฎหมาย	 ถ้าไม่มีหลักฐานให้ปรึกษา
กับผู้จัดการในสายงานของคุณหรือส่งเร่ืองไปยังผู้
จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ		บริษัทฯ	เราจะ
ไม่ทำางานร่วมกับซัพพลายเออร์ท่ีใช้งานแรงงาน
เด็ก	 ดังนั ้นโปรดขอคำาปรึกษาเกี ่ยวกับเรื ่อง
นี้เนื ่องจากเราอาจต้องยกเลิกหรือยุติความ
สัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ดังกล่าวจนกว่า
ปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์

เมื่อไม่นานมานี้	 ฉันไปเยี่ยมซัพพลายเออร์
และเห็นคนงานอายุต่ำากว่า	16	ปีทำางานใน
ห้องบรรจุสินค้า	ฉันควรทำาอย่างไร

คำาถาม

คำาตอบ



การปกป้องข้อมูลส่วนตัว
เราทุกคนต้องรักษาข้อมูลส่วนตัวท่ีเราดำาเนินการ

เรามักจะได้รับและจัดการกับข้อมูลเก่ียวกับบุคคล	เช่น	ลูกจ้าง	(อดีตและปัจจุบัน),	ผู้สมัครงาน,	ลูกค้า,	ซัพพลายเออร์	
และพาร์ทเนอร์ธุรกิจอื่น	 (และพนักงานของเขา)	 ข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่อาจใช้ระบุตัวตนได้ต้องได้รับ
การดำาเนินการอย่างมีความรับผิดชอบและปลอดภัย	ซึ่งรวมถึงชื่อ	ที่อยู	่ หมายเลขโทรศัพท์	อีเมล	สัญญาจ้างงาน	
บันทึกการปฏิบัติงาน	และแม้แต่การแสดงความคิดเห็นต่างๆ	

ประเทศส่วนใหญ่ที่ดำาเนินงานมีกฎหมายเกี่ยวกับการรวบรวม	การใช้	การเก็บรักษา	และการถ่ายโอนข้อมูล					
ส่วนตัว	 แม้ว่ากฎหมายดังกล่าวจะแตกต่างกันไปในแต่ละแห่งรอบโลก	 และมักจะมีการเปลี่ยนแปลง	 แต่นโยบาย
ของเรากำาหนดขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการดำาเนินการดังนี้

		-	 ดำาเนินการอย่างเป็นธรรมและถูกกฎหมาย
		-	 ดำาเนินการอย่างมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
		-	 แม่นยำา	เหมาะสม	ตรงประเด็นและไม่มากเกินความจำาเป็น
		-	 ไม่เก็บไว้นานเกินจำาเป็น
		-	 ใช้ในวัตถุประสงค์ด้านธุรกิจเท่านั้น
		-	 ดำาเนินการอย่างสอดคล้องกับสิทธิส่วนบุคคล
		-	 เก็บข้อมูลอย่างปลอดภัยเสมอ
		-	 ไม่ถ่ายโอนข้อมูลโดยไม่มีกระบวนการป้องกันที่เหมาะสม	
		-	 จัดเก็บและนำาไปใช้ภายใต้ข้อกำาหนดของกฎหมาย

ในกรณีที่จัดเก็บข้อมูลการเงินส่วนตัวของลูกจ้างหรือลูกค้า	 เช่น	 รายละเอียดบัตรเครดิต	 ต้องมีการดำาเนินการกับ
ข้อมูลด้วยความปลอดภัยภายใต้ข้อกำาหนดของกฎหมายและหากเป็นไปได้ให้ใช้บริการการจัดการของบุคคลที่สาม
ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการข้อมูลประเภทนี้

นอกจากนี้ยังจำาเป็นต้องมีการดูแลข้อมูลส่วนตัวที่จัดเป็นข้อมูลที่อ่อนไหว	 เช่น	 ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของบุคคล														
เชื้อชาต	ิ ศาสนา	 มุมมองทางการเมือง	 ประวัติอาชญากรรม	 หรือพฤติกรรมทางเพศ	 เราสามารถเปิดเผยเฉพาะ
ข้อมูลส่วนตัวที่เขาหรือเธอได้ให้ความยินยอมที่ถูกต้อง	หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย	เช่น	รายงานอุบัติเหตุ

เรามีหน้าที่ที ่จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของเพื่อนร่วมงานให้มีความปลอดภัย	 การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลอาจส่งผลให้	 Rentokil	 Initial	 และบุคคลน้ันๆ	 ต้องได้รับการดำาเนินคดีตามกฎหมายแพ่ง	 อาญา	 และ																					
การคว่ำาบาตรทางการเงิน

อ่าน

โปรดดู	 Data	 Protection	 Policy	 ที่											
www.rentokil-initial.com	 แม้ว่าข้อมูล
เอกสารประกอบการคุ้มครองข้อมูลในส่วน
ฝ่ายกฎหมายของกลุ่มบริษัทฯของอินทราเน็ต
กลุ่มบริษัทฯ	 จะอิงตามกฎหมายแห่งสหราช
อาณาจักรแต่นับว่าเป็นข้อมูลท่ีมีประโยชน์

พูด

คุณสามารถพูดคุยกับผู้จัดการ	ทีมกฎหมายท้องถ่ิน	
(ถ้ามี)	หรือฝ่ายกฎหมายของกลุ่มบริษัทฯ					    

รายงาน

คุณสามารถรายงานความกังวลใดๆ	 โดยปฏิบัติ
ตามระบบการรายงานท่ีเรียกว่า	 Speak	 Up	
ของเราได้อย่างไม่ต้องกังวลหรือด้วยวิธีการอ่ืน
ตามท่ีได้อธิบายไว้ในหน้า	28

สำาหรับข้อมูลเพ่ิมเติมและคำาแนะนำาและการ
รายงานข้อกังวล

เราคาดหวังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติดังน้ี

-	 นำาข้อมูลส่วนตัวไปใช้ในกรณีท่ีเก่ียวข้องกับการดำาเนินธุรกิจอย่างชัดเจนและสอดคล้องกับกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง	และแนวปฏิบัติท่ีกล่าวไว้ด้านบน

-	 จัดเก็บข้อมูลส่วนตัวอย่างปลอดภัย
-	 รายงานทันท่ีพบการละเมิดข้อมูล
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ฉันควรจะเก็บแฟ้มรายละเอียดของผู้สมัคร
งานไว้นานแค่ไหน

คำาถาม

คำาตอบ
คุณควรเก็บไว้หกเดือนเว้นแต่ว่ากฎหมาย
กำาหนดไว้นานกว่าน้ัน	 หรือคุณตกลงร่วมกับผู้
สมัครงานว่าจะเก็บไว้เป็นระยะยาวนานกว่าน้ัน	
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การติดสินบนและการทุจริต
เราจะไม่ยอมให้มีการติดสินบนและการทุจริต

การติดสินบน	เป็นรูปแบบหน่ึงของการทุจริต	ซ่ึงเป็นอันตรายและผิดกฎหมาย	และเราต้องไม่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ไม่ว่าในทางใด	การติดสินบนหมายถึง	การให้	การเสนอ	การรับหรือขอชำาระเงินท่ีไม่เหมาะสมหรือทุจริต	หรือการแลก
เปล่ียนเพ่ือหวังผลประโยชน์

ตัวอย่างสถานการณ์ท่ีอาจผลักดันให้มีการติดสินบนมีดังน้ี

-		เพ่ือให้ชนะหรือรักษาสัญญา
-		เพ่ือรับใบรับรองหรือใบอนุญาต	
-		เพ่ือรักษาสถานภาพใบแจ้งหน้ี
-		เพ่ือหลีกเล่ียงค่าปรับหรือการลงโทษ	
-		เพ่ือปล่อยสินค้าจากด่านศุลกากร
-		เพ่ือให้ได้เปรียบในการแข่งขัน

สินบน	อาจประกอบด้วยเงิน	ของกำานัล	ความบันเทิง	บริการ	การจ้างงาน	การบริจาคเพื่อการกุศล	การสนับสนุน
ทางการเมือง	 การดูแลเป็นพิเศษ	 หรือผลประโยชน์อย่างอื่น	 การจ่ายเงินพิเศษจำานวนเล็กน้อยเพ่ือการดำาเนินงาน
ประจำาวันของหน่วยงานราชการหรือการดำาเนินการของเจ้าหน้าที	 (หรือท่ีเรียกว่า	 “การอำานวยความสะดวก”	 หรือ	
“ค่าน้ำาร้อนน้ำาชา”)	 เป็นการติดสินบนประเภทหน่ึงจึงถือเป็นส่ิงต้องห้าม	 อย่างไรก็ตาม	 อาจมีข้อยกเว้นในบางกรณี	
ซ่ึงโดยปกติแล้ว	 มักเกิดข้ึนในสถานการณ์ฉุกเฉินซ่ึงอาจจำาเป็นต้องยอมจ่ายค่าใช้จ่ายประเภทน้ี	 เช่น	 เม่ือพนักงานถูก
คุกคามเร่ืองความปลอดภัย	หากเป็นไปได้	ควรปรึกษาเพ่ือขอคำาแนะนำาก่อนท่ีจะตัดสินใจจ่ายเงิน	หรือหากไม่สามารถ
ทำาได้	ควรรายงานเร่ืองดังกล่าวให้ผู้จัดการอาวุโสทีเหมาะสมทราบโดยทันทีหลังจากเกิดเหตุการณ์

การเลี้ยงอาหาร	 การดูแล	 และของกำานัลเล็กน้อยสามารถกระทำาได้ตามกฎหมายเมื่อปฏิบัติอย่างถูกต้อง	 อย่างไร
ก็ตาม	การติดสินบนอาจมีมูลค่าสูง	 ไม่เหมาะสม	บ่อยครั้งเกินจำาเป็น	หรือมุ่งกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจด้านธุรกิจ
ที่ไม่เหมาะสม	 	 กิจกรรมดังกล่าวทั้งหมดต้องดำาเนินการภายใต้นโยบายของกำานัลและการบริการ	 และนโนบายค่า
ใช้จ่ายและการท่องเที่ยวสำาหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	

ถ้าบุคคลที่สามกระทำาการแทนเรา	 เช่น	 ซัพพลายเออร์	 หรือ	 ตัวแทน	 การติดสินบนจะถือเป็นการกระทำา																
ในนามของเราเสมือนเรากระทำาการด้วยตนเอง	เราไม่ต้องการทำาสัญญากับลูกค้าท่ีเก่ียวข้องกับการติดสินบนเนื่องจาก
เป็นการดำาเนินธุรกิจอย่างไม่มีจรรยาบรรณ	 ผิดกฎหมาย	 และไม่ยั่งยืน	 ดังนั้นเราจึงต้องหลีกเลี่ยงการทำางานกับ
บุคคลหรือองค์กรที่มีส่วนร่วมในการทุจริต

การเกี่ยวข้องกับการติดสินบน	 ไม่ว่าจะในรูปแบบใดในโลก	 อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อชื่อเสียงของ
เรา	 และอาจถูกดำาเนินคดีตามกฎหมายและส่งผลกระทบด้านการเงินที่ร้ายแรง	 	 สำาหรับพนักงานของเรา	 การติด
สินบนนับเป็นการกระทำาผิดจรรยาบรรณร้ายแรง	 ซึ่งอาจนำาไปสู่การลงโทษทางวินัย	 ไปจนถึงการไล่ออกจากงาน	
และอาจมีการดำาเนินคดีอาญา		

อ่าน

โปรดอ่าน	Anti-Corruption	Policy	ท่ี	www.
rentokil-initial.com	 และคำาแนะนำาของฝ่าย
กฎหมายของกลุ่มบริษัทฯ	 บนอินทราเน็ตกลุ่ม
บริษัทฯ		และส่วน	Gifts	and	Hospitality	ใน
หน้า	25

พูด

คุณสามารถพูดคุยกับผู้จัดการ	ทีมกฎหมายท้องถ่ิน
(ถ้ามี)	หรือฝ่ายกฎหมายของกลุ่มบริษัทฯ          

รายงาน

คุณสามารถรายงานความกังวลใดๆ	 โดยปฏิบัติ
ตามระบบการรายงานท่ีเรียกว่า	 Speak	 Up	
ของเราได้อย่างไม่ต้องกังวลหรือด้วยวิธีการอ่ืน
ตามท่ีได้อธิบายไว้ในหน้า	28

สำาหรับข้อมูลเพ่ิมเติมและคำาแนะนำาและการ
รายงานข้อกังวล

เราคาดหวังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติดังน้ี

-	 ติดตามการอัปเดตการฝึกอบรมในหัวข้อน้ีเสมอ
-	 อย่าให้	เสนอ	ยอมรับ	หรือขอ	การติดสินบนในทุกรูปแบบ	ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม	
-	 ระมัดระวังเป็นพิเศษเม่ือต้องติดต่อหน่วยงานรัฐบาลหรือหน่วยงานสาธารณะ	และต้องไม่เสนอส่ิงใดก็ตาม

ท่ีมีมูลค่าโดยไม่ได้รับอนุญาตให้กระทำาการท่ีชัดแจ้ง
-	 ให้และรับเฉพาะของกำานัล	และการให้ความบันเทิงท่ีเหมาะสมภายใต้นโยบายของกำานัลและการบริการท่ี

เก่ียวข้อง	และต้องบันทึกข้อมูลเหล่าน้ันด้วย
-	 ตรวจสอบซัพพลายเออร์ของเราอย่างสม่ำาเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าเขาตระหนักและยินยอมที่จะปฏิบัติตาม	

บรรยาบรรณการดำาเนินธุรกิจและนโยบายต่อต้านการทุจริต	และทำาสัญญาท่ีระบุถึงการต่อต้านการทุจริต
กับพวกเขาเป็นลายลักษณ์อักษร

-	 หากไม่แน่ใจว่าการให้และการรับเข้าข่ายการติดสินบนหรือไม่	ควรปรึกษาเพ่ือขอคำาแนะนำา
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ฉันถูกขอให้จ่ายส่วนลดแก่ลูกค้าเพ่ือรักษา
สถานภาพการต่อสัญญาขนาดใหญ่ซึ่งแม้
จะไม่มีการกล่าวถึงในเง่ือนไขของสัญญาแต่
เป็นสัญญาท่ีมีค่ามากสำาหรับลูกค้าหลักฉัน
ควรทำาอย่างไร

คำาถาม

คำาตอบ
โปรดอย่าจ่ายและปรึกษาเพ่ือขอคำาแนะนำา	เร่ือง
น้ีดูเหมือนคำาขอให้จ่ายเงินท่ีผิดกฎหมาย



การแข่งขันและการต่อต้านการผูกขาด
เราต้องดำาเนินการแข่งขันในตลาดอย่างถูกต้องและถูกกฎหมายในทุกท่ีท่ีทำาธุรกิจ

ซัพพลายเออร์และตัวแทนจำาหน่าย	 โดยทั่วไปแล้วจะหมายความว่าเราไม่สามารถมีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่อาจ
ทำาให้เกิดข้อจำากัดในการแข่งขันและ/หรือบิดเบือนตลาด	 เช่น	 การแก้ไขราคา	 ส่วนแบ่งการตลาด	 และการเสนอ
ราคาเพื่อลวงคู่แข่ง

ถ้าธุรกิจของคุณเป็นผู้นำาการตลาดหรือมีส่วนแบ่งการตลาดระดับสูง	 อาจอยู่ในรูปแบบของการครองตลาดซึ่งเป็น
กรณีที่ต้องเข้มงวดกว่าที่ต้องใช้เพื่อป้องกันธุรกิจของคุณจากการใช้ตำาแหน่งนี้ในทางที่ผิด	 เช่น	 การผลักคู่แข่งออก
จากตลาดอย่างไม่เหมาะสม

กฎหมายเหล่านี้แตกต่างกันไปรอบโลกและในบางประเทศ	เช่น	สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป	มีผลบังคับใช้แม้ว่า
จะเกิดขึ้นนอกเขตแดนที่เกี่ยวข้อง	 บทลงโทษสำาหรับการละเมิดกฎหมายการแข่งขันอาจร้ายแรงและอาจทำาให้	
Rentokil	Initial	และบุคคลนั้นๆ	ต้อง	:
-			เข้าสู่การดำาเนินคดีตามกฎหมายแพ่งและมาตรการทางอาญา	รวมถึงการถูกเรียกค่าปรับจำานวนมากและการจำาคุก
-			การตรวจสอบและการดำาเนินคดีตามกฎหมาย
-			ทำาลายชื่อเสียงและสูญเสียธุรกิจ

อ่าน

โ ป ร ด อ่ า น เ อ ก ส า รป ร ะ ก อบ เ ก่ี ย ว กั บ	
Competition/Antitrust	 Law	 บนส่วนฝ่าย
กฎหมายของกลุ่มบริษัทฯ	ของอินทราเน็ตกลุ่ม
บริษัทฯ	

พูด

คุณสามารถพูดคุยกับผู้จัดการ	ทีมกฎหมายท้องถ่ิน
(ถ้ามี)	หรือฝ่ายกฎหมายของกลุ่มบริษัทฯ			

รายงาน

คุณสามารถรายงานความกังวลใดๆ	 โดยปฏิบัติ
ตามระบบการรายงานท่ีเรียกว่า	 Speak	 Up	
ของเราได้อย่างไม่ต้องกังวลหรือด้วยวิธีการอ่ืน
ตามท่ีได้อธิบายไว้ในหน้า	28

สำาหรับข้อมูลเพ่ิมเติมและคำาแนะนำาและการ
รายงานข้อกังวล

เราคาดหวังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติดังน้ี
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-	 ติดตามการฝึกอบรมเก่ียวกับหัวข้อน้ีเสมอและทำาความคุ้นเคยกับกฎหมายท่ีบังคับใช้ในตลาดของเรา		ถ้า
ไม่แน่ใจ	ให้ปรึกษาฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพ่ือรับคำาแนะนำา

-	 การแข่งขันท่ีเข้มงวดแต่เป็นธรรม	 และต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของคุณภาพและความดีงามอ่ืนๆ	 ของผลิตภัณฑ์
และบริการของเรา

-	 การปฏิบัติต่อลูกค้าทุกคนอย่างเป็นธรรมในด้านราคา	เง่ือนไข	และบริการท่ีเรามอบให้
-	 พนักงานต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า	การประชุมใดๆ	ที่มีขึ้นร่วมกับคู่แข่งนั้นเป็นไปตามจุดประสงค์ทาง

กฎหมาย	เช่นการประชุมของสมาคมการค้าเพ่ือหารือประเด็นท่ีถูกต้องตามกฎหมาย	ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ
ท้ังอุตสาหกรรม

-	 ออกจากการประชุมหรือส้ินสุดการสนทนาท่ีก่อให้เกิดปัญหาต่อต้านการแข่งขันและแจ้งให้ผู้จัดการหรือ
ทีมกฎหมายหรือฝ่ายกฎหมายของกลุ่มบริษัทฯ	ทราบทันที

-	 ถ้าธุรกิจของเราเป็นผู้นำาในตลาด	 โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้ดำาเนินการใดๆ	 ที่อาจส่งผลร้ายต่อ
สถานะทางการตลาด	หรือการพยายามลดคู่แข่งในตลาดอย่างไม่เป็นธรรม

-	 การได้มาของแหล่งข่าวกรองทางการตลาดท่ีถูกกฎหมาย
-	 รับคำาปรึกษาก่อนทำางานร่วมกับคู่แข่ง	 (รวมท้ังลูกค้าและซัพพลายเออร์)	 และตรวจสอบให้แน่ใจว่าการ

แลกเปล่ียนข้อมูลใดๆ	น้ันเป็นไปตามข้อกำาหนดสำาหรับการทำาธุรกรรมประเภทน้ันอย่างเคร่งครัด	
-	 ตรวจสอบการสื่อสารใดๆ	 โดยเฉพาะในการเขียนที่เกี่ยวกับส่วนแบ่งการตลาดและข้อมูลอ่อนไหว

ท้ังหมด	อาจมีการใช้ประกาศท่ีไม่เท่ียงตรงของส่วนแบ่งการตลาดกับเรา	ถ้าเราเคยถูกตรวจสอบ
-	 อย่าเข้าร่วมในการติดต่อใดๆ	 กับคู่แข่งเม่ือมีการกล่าวถึงราคา	 ต้นทุน	 ผลต่าง	 เง่ือนไขสัญญาการค้า						

การตลาด	หรือลูกค้า
-	 อย่าตกลงกับคู่แข่งในการกำาหนดราคาหรือเง่ือนไขสัญญาอ่ืนๆ	 หรือเพ่ือแบ่งตลาด	 เขตแดนต่างๆ	 หรือ

ลูกค้า	ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

คู่แข่งแนะนำาให้เราร่วมมือกันต่อสู้กับผู้ยื่น
ประมูลสองรายเพื่อให้เรามีโอกาสชนะการ
แข่งขัน	 เขากล่าวว่านี่คือสถานการณ์แบบ	
“win-win”

คำาถาม

คำาตอบ
ไม่ใช่	น่ีเป็นการหลอกลวงการเสนอราคาท่ีผิด
กฎหมาย	เราต้องตัดสินใจต่อสู้กับผู้ย่ืนประมูล
ทุกรายอย่างอิสระ



การรายงานอย่างเท่ียงตรง การลงบัญชี และการบันทึก 
เราจำาเป็นต้องบันทึกและรายงานข้อมูลท้ังหมดอย่างแม่นยำาและซ่ือสัตย์

พนักงานทุกคนจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า	 มีการบันทึกและรายงานข้อมูลด้วยความแม่นยำาและซื่อสัตย์	 เพื่อให้
บันทึกข้อมูลที่จัดเก็บไว้ทั้งหมดของบริษัทฯ	 ด้วยรายละเอียดที่เหมาะสมโดยสอดคล้องกับทั้งข้อกำาหนดกฎหมายที่
บังคับใช้และระบบการควบคุมภายใน	 ของบริษัทฯ	 ข้อกำาหนดนี้บังคับใช้กับข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
เรา	รวมถึงรายงานประจำาปีการบัญชีบริหารประจำาเดือน		ยอดขาย	สัญญาและค่าใช้จ่ายสินไหมทดแทน	และข้อมูล
ที่ไม่ใช่การเงิน	เช่น	การรายงานด้านสุขภาพและความปลอดภัยและการตรวจสอบซัพพลายเออร์

บันทึกการลงบัญชีและการเงินของเราจะยึดตามการจัดการของผู้อำานวยการ	 นักลงทุน	 และสาธารณะเพื่อทำาการ
ตัดสินใจโดยบอกข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของเราและอาจให้ข้อมูลนี้แก่หน่วยงานที่มีอำานาจควบคุมและกำากับดูแลของ
รัฐบาล	 เราต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด	ข้อบังคับ	 และมาตรฐานการบัญชี	 และเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูล
การเงินของเรามีความถูกต้องและมีมุมมองที่เป็นกลางต่อธุรกิจของเรา	 ไม่ใช่ข้อมูลที่มีการบิดเบือน	 ตัวเลขรายได้
และกำาไรต้องแม่นยำา	ระบุในช่วงเวลาที่ถูกต้อง

ยอดขายและสัญญาของลูกค้าต้องทำาเป็นเอกสารอย่างเหมาะสมและบันทึกอย่างถูกต้องในระบบการจัดการสัญญา
ที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินธุรกิจทั้งหมดควรมีความแม่นยำาและมีเอกสารสนับสนุน	 ถ้าพนักงานไม่แน่ใจว่าค่าใช้จ่าย
นั้นๆ	ถูกกฎหมายหรือไม่	ให้ปรึกษาผู้จัดการของเขา

สำาหรับข้อมูลเพ่ิมเติม
และคำาแนะนำาและการ
รายงานข้อกังวล

อ่าน

โ ป ร ด อ่ า น น โ ย บ า ย	
Group	 Accounting	 ใน
ส่วน	 Central	 Finance	
ขอ ง อินทร า เ น็ ต ก ลุ่ม
บริษัทฯ	

พูด

คุณสามารถพูดคุยกับทีม
การเงินของคุณได้		

รายงาน

คุณสามารถรายงาน
ความกั ง วล ใดๆ โดย
ปฏิบัติตามระบบการ
ร า ย ง า น ท่ี เ รี ย ก ว่ า	
SPEAK	UP	 ของเราได้
อย่างไม่ต้องกังวลหรือ
ด้วยวิธีการอื่นตามที่
ได้อธิบายไว้ในหน้า	28

-	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหนังสือ	บันทึก	ข้อมูล	และการทำาบัญชีท้ังหมดมีความแม่นยำาและสมบูรณ์
-	 อย่าปลอมตัวเลขยอดขายหรือกำาไร	หรือย้ายไปมาระหว่างช่วงการรายงาน
-	 อย่าป้อนข้อมูลเท็จหรือบิดเบือนในรายงาน	บันทึก	หรือค่าใช้จ่าย
-	 ต้องรู้เท่าทันการฉ้อโกงหรือการรายงานเท็จและรายงานข้อกังวลใดๆ	ทันที
-	 อย่าสร้างหรือใช้บัญชี	“ท่ีไม่มีการบันทึก”	หรือ	“บัญชีปลอม”	สัญญา	หรือเงินทุนเป็นความลับ
-	 บันทึกและทำาเอกสารธุรกรรมต่างๆ	อย่างเหมาะสม
-	 ปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีและกระบวนการของ	Rentokil	Initial	ทั้งหมดและปฏิบัติตามกฎหมายท่ี

เก่ียวข้อง	ข้อบังคับ	และมาตรฐานท้ังหมด

เราคาดหวังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติดังน้ี
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ฉันพบว่ายอดขายดูเหมือนจะมีการออกใบ
แจ้งหน้ียอดขายเพ่ิมเติมเมื่อสิ้นสุดไตรมาส	
บางรายการมีการให้เครดิตซ้ำาในช่วงเริ่ม
ไตรมาสถัดมา	ฉันควรทำาอย่างไร

คำาถาม

คำาตอบ

“ผู้จัดการของฉันขอให้ฉันจ่ายค่าอาหาร
เย็นที่ เราทั้งคู่ร่วมรับประทานกับลูกค้า	
และขอเงินคืนผ่านการแจ้งยอดค่าใช้จ่าย	
ฉันควรทำาอย่างไร”

คำาถาม

คำาตอบ

ผู้จัดการฝ่ายขายของฉันพูดว่า	 เขาทำาข้อ
ตกลงการขายมูลค่าสูงกับลูกค้าที่ควรรวม
อยู่ในยอดขายของปีนี้	 แต่จะไม่มีการเซ็น	
“เอกสาร”	 จนกว่าจะถึงเดือนมกราคม								
ฉันสามารถรวมยอดนั้นได้หรือไม่

คำาถาม

คำาตอบ

อาจมีคำาอธิบายที่เหมาะสม	เช่น	การติดตามการ
จัดการเมื่อสิ้นสุดไตรมาส	แต่ถ้าคุณกังวลคุณควร
แจ้งปัญหาน้ีกับผู้จัดการของคุณหรือทีมการเงิน

พนักงานอาวุโสที่สุดที่เข้าร่วมในกิจกรรมนั้น
ควรเป็นผู้จ่ายค่าอาหารหรือความบันเทิงเสมอ
และควรได้รับการอนุมัติจากผู้จัดการสายงาน										
การขอให้พนักงานตำาแหน่งต่ำากว่าเป็นผู้จ่าย
ค่าใช้จ่ายเพื่อหลบเลี่ยงการขออนุมัติเป็นสิ่งที่
ยอมรับไม่ได้

สัญญาน้้ันจำาเป็นต้องได้รับการตรวจสอบขั้น
สุดท้ายก่อนที่จะบันทึกเป็นรายได้	 ดังนั้นคุณ
ไม่ควรรวมเข้าไปเว้นแต่ว่าสามารถจัดการให้
สมบูรณ์ได้ก่อนสิ้นปี
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ส่ิงแวดล้อม
เราค้นหาแนวทางการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมของเราและทุกคนต้องมีบทบาทในการร่วมปกป้อง
ส่ิงแวดล้อม

การปล่อยของเสียไปสู่อากาศ	พื้นดิน	และนำ้า	รวมทั้งการปล่อยกลิ่นและเสียงรบกวน	สามารถสร้างปัญหาต่อผู้อยู่
อาศัยในบริเวณใกล้เคียงกับบริษัทฯ	และสิ่งแวดล้อมในวงกว้างได	้การจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพและการ
ใช้ทรัพยากรและพลังงานด้วยความระมัดระวัง	ล้วนแต่เป็นหนทางท่ีพึงกระทำา	ท้ังเพ่ือส่ิงแวดล้อมและเพ่ือความคุ้มค่า	

บริษัทฯ	จะพยายามใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	และลดการใช้พลังงาน	การปล่อยของเสียสู ่อากาศ										
พื้นดิน	 และนำ้า	 ตลอดจนการก่อให้เกิดของเสียและจัดการของเสียที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วยวิธีการที่คำานึง
ถึง	สิ่งแวดล้อมอย่างเต็มที่	บริษัทฯ	จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมทุกประการ	นอกจาก
นี้	 บริษัทฯ	 จะรายงานให้สาธารณะทราบอย่างน้อยปีละครั้ง	 เกี่ยวกับผลการดำาเนินการโดยใช้ตัวชี้วัดผลการ
ดำาเนินงาน	 (KPI)	 เช่น	 การใช้นำ้าและการปล่อยก๊าซ	 CO2	 บริษัทฯ	 จะพยายามให้แน่ใจว่า	 ในการพัฒนาวัสดุ
และผลิตภัณฑ์ที่จำาเป็นต้องใช้ในการให้บริการแก่ลูกค้าของเรานั้น	บริษัทฯ	ได้พยายามอย่างต่อเนื่องที่จะหาวิธี
การและเลือกใช้วัสดุที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด	 และเรายังลดการใช้ทรัพยากรหายากและใช้แหล่ง
ทรัพยากรที่ยั่งยืนเสมอไม่ว่าที่ใดหรือเมื่อไหร่

พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายท่ีบังคับใช้และให้ความเคารพในสิ่งแวดล้อมของสถานที่ที่ดำาเนินกิจกรรม
การทำางาน	ไม่ว่าสภาพแวดล้อมนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินของบริษัทฯ	หรือไม่ก็ตาม

อ่าน

โปรดอ่าน	 Environment	 Policy,	 SHE	
Management	Requirements	Policy	และ	
Corporate	Responsibility	Annual	Report	
ของบริษัทฯ	 ท่ี	 www.rentokil-initial.com	
สำาหรับข้อมูลเพ่ิมเติมและสามารถดูคำาแนะนำา
เพ่ิมเติมได้ในส่วน	 SHE	 ของอินทราเน็ตกลุ่ม
บริษัทฯ	

พูด

คุณสามารถพูดคุยกับผู้จัดการ	 ทีม	 SHE	 ท้องถ่ิน	
ทีมกฎหมายท้องถ่ิน	 หรือฝ่ายกฎหมายของกลุ่ม
บริษัทฯ	

รายงาน

คุณสามารถรายงานความกังวลใดๆ	โดยปฏิบัติ
ตามระบบการรายงานท่ีเรียกว่า	Speak	Up	
ของเราได้อย่างไม่ต้องกังวลหรือด้วยวิธีการอ่ืน
ตามท่ีได้อธิบายไว้ในหน้า	28

สำาหรับข้อมูลเพ่ิมเติมและคำาแนะนำาและการ
รายงานข้อกังวล

-	 ปฏิบัติงานในแนวทางที่สอดคล้องกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบไม่พึงประสงค์ต่อสิ่ง
แวดล้อม

-	 หากพนักงานล่วงรู้หรือสงสัยว่ามีการละเมิดกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมหรือหลักการของบริษัทฯ		
พนักงานควรรายงานเรื่องดังกล่าวโดยทันท	ี

-	 พนักงานต้องเข้าใจและปฏิบัติตามการอนุญาต	 ข้อบังคับ	 นโยบาย	 และคำาแนะนำาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด	
ถ้างานของพวกเขาเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบหรือดำาเนินการตามข้อบังคับและ/หรือวัสดุอันตราย

เราคาดหวังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติดังน้ี
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มีสารเคมี ร่ัวไหลโดยไม่ได้ตั้งใจขณะฝึก
อบรมหรือทำางาน

คำาถาม

คำาตอบ
รายงานเหตุการณ์ต่อผู้จัดการตามสายงาน
ของคุณทันทีและทำาตามขั้นตอนการรับมือ
สารเคมีร่ัวไหลของธุรกิจ	 ถ้าเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน
เป็นเหตุการณ์สำาคัญ	 (เช่น	 สารเคมีอันตราย
รั่วไหลลงในแหล่งน้ำา)	 ควรปฏิบัติตามขั้นตอน
การรายงานเหตุการณ์สำาคัญของกลุ่มในกรณี
ใดก็ตาม	 ควรตรวจสอบเหตุการณ์นั้นๆ	 และ
แนวทางป้องกันการเกิดเหตุการณ์ซ้ำา



อ่าน

โปรดดู	Community	Involvement	Policy	
ท่ี	www.rentokil-initial.com	และดูหัวข้อ	
Charity/Community	บนอินทราเน็ตกลุ่ม
บริษัทฯ	

พูด

คุณสามารถพูดคุยผู้จัดการหรือทีมการส่ือสาร
ขององค์กรได้							

รายงาน

คุณสามารถรายงานความกังวลใดๆ	โดยปฏิบัติ
ตามระบบการรายงานท่ีเรียกว่า	Speak	Up	
ของเราได้อย่างไม่ต้องกังวลหรือด้วยวิธีการอ่ืน
ตามท่ีได้อธิบายไว้ในหน้า	28

สำาหรับข้อมูลเพ่ิมเติมและคำาแนะนำาและการ
รายงานข้อกังวล

-	 เคารพชุมชนที่เราดำาเนินธุรกิจและให้ความสำาคัญต่อการอ่อนไหวของจารีตและวัฒนธรรม
-	 รับการอนุมัติที่จำาเป็นก่อนเข้าสู่ข้อตกลงการบริจาคเพื่อการกุศลในนามของ	Rentokil	Initial
-	 อย่าทำาการบริจาคใดๆ	ที่ก่อให้เกิด	หรืออาจก่อให้เกิดวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจหรือ

ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือการชักจูง
-	 อย่าทำาการบริจาคทางการเมืองหรือเข้าร่วมในกระบวนการทางการเมืองในนามของ	Rentokil	Initial	

โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้า
-	 แยกกิจกรรมการบริจาคเพื่อการกุศล	การเมือง	ส่วนตัว	ออกจากกิจกรรมการทำางาน	

เราคาดหวังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติดังน้ี
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ลูกค้าขอให้เราสนับสนุนทางการเงินการ
กุศลท้องถิ่นและแนะนำาว่าถ้าไม่ทำา	 เราอาจ
สูญเสียธุรกิจ	ฉันควรทำาอย่างไร

คำาถาม

คำาตอบ

ชุมชน การบริจาคเพ่ือการกุศลและกิจกรรมทางการเมือง
เราเคารพชุมชนและท้องถ่ินของเรา

เราทราบดีว่าเราต้องรับผิดชอบในการมีบทบาทเชิงบวกต่อชุมชนท้องถ่ินของเรา		Rentokil	Initial	ส่งเสริมให้พนักงาน
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาด้านวัฒนธรรม	การศึกษา	และสังคมของชุมชนท่ีบริษัทฯ	ดำาเนินธุรกิจ	รวมถึงชุมชนท่ี
พนักงานอยู่อาศัยเท่าท่ีจะสามารถทำาได้	

ในฐานะที่เป็นองค์กร	 เราบริจาคในนามบริษัทฯ	 และสนับสนุนการบริจาคเพื่อการกุศล	 งานการกุศลใดๆท่ี
ดำาเนินการโดยบริษัทฯ	 จะต้องได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องและไม่ควรใช้ไปในทางที่มุ ่งหวังต่อผลประโยชน์
ที่ไม่เหมาะสมบริษัทฯ	สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริจาค	บริษัทฯ	ยังมีนโยบายที่จะให้ทุนสนับสนุนใน
จำานวนเท่ากับที่พนักงานออกให้		

ในฐานะที่มิได้เป็นองค์กรทางการเมือง	Rentokil	Initial	จะงดเว้นไม่ให้การสนับสนุนใดๆ	ไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือ
ในรูปแบบอื่นใดแก่ผู้สมัครพรรคการเมือง	พรรคการเมือง	หรือองค์กรใดก็ตามที่ดำาเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมผล
ประโยชน์ของพรรคการเมืองหรือลัทธิทางการเมือง	 บริษัทฯ	 และพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ	 ถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคมไม่ว่าบริษัทฯ	 จะดำาเนินกิจการในที่ใดก็ตามในทุกสังคมนั้น	 เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมืองมักส่งผลกระทบ
ต่อทั้งธุรกิจและตัวบุคคลเสมอ

ในบางครั้ง	 อาจเกิดประเด็นทางการเมืองในเรื่องผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นเรื่องที่มีความสำาคัญ
กับบริษัทฯ		ในกรณีเช่นนี้	เฉพาะบุคลากรที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องเท่านั้นที่จะสามารถทำาการสื่อสารใดๆ	ก็ตาม
ทีอ่าจพิจารณาได้ว่าเป็นการมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมือง	(รวมถึงการล็อบบ้ีทางการเมือง)	

พนักงานมีอิสระที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมทางการเมืองที่ตนเลือกตามความพอใจของตนเองได	้ ภายใต้ขอบเขตของ
ปัจเจกบุคคล	 โดยใช้จ่ายเงินของตนเองและใช้เวลาของตนเอง	 แต่ท้ังน้ี	 ต้องไม่รบกวนการทำางานให้กับบริษัทฯ	 หรือ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 พนักงานควรระมัดระวังเพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมที่เข้าร่วมไม่สามารถแปลง
เป็นการกระทำาในนาม	หรือเช่ือมโยงกับธุรกิจของเรา	(เว้นแต่ว่าได้รับอนุญาต)

คุณควรแจ้งให้ผู้อำานวยการบริหารทราบ						
การสนับสนุนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือหลีก
เลี่ยงการสูญเสียธุรกิจเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้
เพราะอาจเป็นการติดสินบน	เช่น	การบริจาค
ของรางวัลเล็กๆ
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สัญญา
สัญญาธุรกิจท่ีเราเข้าร่วมต้องได้รับการอนุมัติและตรวจสอบอย่างเหมาะสม

สัญญา	 เป็นเครื่องกำาหนดความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า	 ซัพพลายเออร์	 และบุคคลที่สามที่เราทำาธุรกิจด้วย
สัญญาเป็นตัวแทนสำาคัญของการจัดการความเสี่ยงด้วยการกำาหนดหน้าที่ของแต่ละฝ่าย	 มีความชัดเจนเกี่ยวกับวิธี
ดำาเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจำากัดขอบเขตเพื่อป้องกันข้อผิดพลาด	 ทั้งนี้จำาเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทฯ	 ต้อง
ปฏิบัติตามหน้าท่ีและข้อผูกพันทั้งหมดที่ระบุไว้ในสัญญาเหล่านั้นเพื่อเป็นการสานต่อความสำาเร็จในเชิงการค้าและ
คงไว้ซึ่งชื่อเสียงที่ดี

สำาหรับสัญญาที่มีต่อลูกค้า	 เรามีนโยบายการทำาสัญญาของกลุ่มบริษัทฯ	 ที่กำาหนดรายละเอียดข้อกำาหนดของ
มาตรฐานขั้นต่ำาในสัญญาของเรา	 และคำาอธิบายเกี่ยวกับวรรคที่ปรากฏในการทำาสัญญามาตรฐานของเรา	 และได้
รับการออกแบบมาเพื่อช่วยเป็นแนวทางการเจรจาต่อรองสัญญาตามนโยบายภายในเกี่ยวกับสิ่งที่สามารถปรับ
เปลี่ยนได้หรือไม่ได้ในการเจรจาต่อรอง	 และการอธิบายเป้าหมายและความสำาคัญของวรรคนั้นๆ	 ควรอ่านร่วมกับ	
Group	 Authority	 Schedule	 เกี่ยวกับวรรคเชิงการเงินและความเสี่ยงสำาคัญอื่นๆ	 (เช่น	 ความรับผิดชอบอย่าง								
ไม่จำากัด)	และขั้นตอนการส่งเรื่องเพื่อขออนุมัติการยอมรับข้อกำาหนดมาตรฐาน

มีหลักเกณฑ์และนโยบายการจัดซื้อแยกเฉพาะซึ่งต้องปฏิบัติตามเมื่อทำาสัญญากับซัพพลายเออร์	 นี่คือมาตรฐาน							
ที่กำาหนดขึ้นในจรรยาบรรณนี้	และยังนำาไปใช้กับซัพพลายเออร์ของเรา	เช่น	สิทธิมนุษยชน	(หน้า	9),	การติดสินบน
และการทุจริต	(หน้า	12)	และของกำานัลและการบริการ	(หน้า	25)

อ่าน

โปรดดู	Contracting	Policy,	Procurement	
Policy	and	Guidelines	และ	Group	
Authority	Schedule	บนอินทราเน็ตกลุ่ม
บริษัทฯ	

พูด

คุณสามารถพูดคุยกับผู้จัดการ	ทีมกฎหมายท้องถ่ิน	
(ถ้ามี)	หรือฝ่ายกฎหมายของกลุ่มบริษัทฯ	

รายงาน

คุณสามารถรายงานความกังวลใดๆ	 โดยปฏิบัติ
ตามระบบการรายงานท่ีเรียกว่า	 Speak	 Up	
ของเราได้อย่างไม่ต้องกังวลหรือด้วยวิธีการอ่ืน
ตามท่ีได้อธิบายไว้ในหน้า	28

สำาหรับข้อมูลเพ่ิมเติมและคำาแนะนำาและการ
รายงานข้อกังวล

จรรยาบรรณขององค์กร

-	 ปฏิบัติตามนโยบายการทำาสัญญาของกลุ่มบริษัทฯ	เม่ือเข้าสู่การเจรจาต่อรองและการทำาสัญญากับลูกค้า
-	 สังเกตการณ์หลักเกณฑ์และนโยบายการจัดซื้อของ	Rentokil	Initial	สำาหรับการทำาสัญญากับ
	 ซัพพลายเออร์
-	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตกลงเงื่อนไขทั้งหมดอย่างถูกต้องเป็นเอกสารลายลักษณ์อักษร
-	 ไม่ยอมรับที่จะทำากิจกรรมทางธุรกิจท่ีไม่ได้รับอนุญาตหรือให้บริการในเขตแดนที่อยู่นอกเขตบริการ

โดยไม่มีการอนุมัติจาก	Rentokil	Initial	Group	ที่เหมาะสม
-	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตรวจทานสัญญาและเงื่อนไขของคู่สัญญาและอนุมัติที่ระดับที่เหมาะสม
-	 ทำาความคุ้นเคย	และสังเกตการณ	์เงื่อนไขของสัญญาที่ใช้กับกิจกรรมของเรา

เราคาดหวังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติดังน้ี
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ลูกค้าหลักสอบถามมาว่าเราสามารถจัดการ
ซ่อมแซมหลังคาได้หรือไม่	 ซ่ึงฉันมองว่าจำาเป็น
ต้องทำาได้	นี ่ไม่ใช่สิ ่งที ่เราทำาเป็นปกติแต่
เราสามารถค้นหาบุคคลท่ีสามารถทำาได้ซ่ึงจะ
ทำาให้ลูกค้ายินดีและหลีกเล่ียงไม่ให้เขาหันไป
ใช้บริการของคู่แข่งท่ีอาจช่วยและสร้างรายได้
เล็กๆ	น้อยๆ	ให้กับบริษัทฯ	ฉันทำาได้หรือไม่

คำาถาม

คำาตอบ
เราต้องไม่ทำากิจกรรมใดๆ	ที่ไม่ได้รับอนุมัติ
โดยไม่มีการอนุมัติแบบเจาะจงจากกลุ่ม			
มีเหตุผลมากมายสำาหรับเรื่องนี้	 รวมทั้งความ
เสี่ยงเชิง	 SHE	 ไม่ว่าเราจะมั่นใจหรือไม่	 และ
ความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนกับลูกค้าและชื่อ
เสียงของเราถ้ามีข้อผิดพลาด



อ่าน

โปรดดูนโยบาย	 Acceptable	 Use	 และ	
Information	 Security	 บนอินทราเน็ตกลุ่ม
บริษัทฯ	

พูด

คุณสามารถพูดคุยกับผู้จัดการ	ทีมกฎหมายท้องถ่ิน	
(ถ้ามี)	หรือฝ่ายกฎหมายของกลุ่มบริษัทฯ	

รายงาน
คุณสามารถรายงานความกังวลใดๆ	 โดยปฏิบัติ
ตามระบบการรายงานท่ีเรียกว่า	 Speak	 Up	
ของเราได้อย่างไม่ต้องกังวลหรือด้วยวิธีการอ่ืน
ตามท่ีได้อธิบายไว้ในหน้า	28

สำาหรับข้อมูลเพ่ิมเติมและคำาแนะนำาและการ
รายงานข้อกังวล

จรรยาบรรณขององค์กร

-	 รู้เท่าทันการใช้ทรัพยากรและข้อมูลลับอย่างไม่เหมาะสมหรือการขโมยทรัพยากรของบริษัทฯ	
พร้อมทั้งรายงานข้อกังวลใดๆ

-	 ไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ	ไปในทางที่ไม่เหมาะสม	เช่น	การใช้โทรศัพท์ของที่ทำางานสำาหรับโทร						
ส่วนตัวมากเกินไป	

-	 ส่งคืนทรัพย์สินของบริษัทฯ	ท้ังหมดหากพ้นสภาพพนักงาน	รวมถึงรายช่ือลูกค้าและคู่มือการปฏิบัติงาน

-	 ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและนโยบายความปลอดภัยทางด้านไอท	ี และติดตามการฝึกอบรม
ในหัวข้อนั้นๆ	เสมอ

-	 ใช้ความระมัดระวังเมื่อปรึกษาหรือทำางานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลลับ

-	 ทำาข้อตกลงที่เป็นความลับอย่างเหมาะสม	 (และเรียกกันว่าข้อสัญญาปกปิดความลับหรือ	 NDA)	 ก่อน
เปิดเผยข้อมูลลับแก่บุคคลที่สาม	
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一พนักงานคนหนึ่งในทีมของฉันลาออกและ
ไปทำางานกับคู่แข่ง	ฉันกังวลว่าเขาจะนำาราย
ละเอียดของลูกค้าไปด้วย	 ฉันสามารถทำา
อะไรได้บ้าง

คำาถาม

คำาตอบ

一เราควรดำาเนินการอย่างไรถ้ารับรู้ข้อมูล			
ของบริษัทฯ	อื่น

คำาถาม

คำาตอบ

ข้อมูลลับและทรัพย์สินของบริษัทฯ 
พนักงานต้องปกป้องและไม่ใช้ข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทฯ	ไปในทางท่ีไม่เหมาะสม

ทรัพย์สินของบริษัทฯ	 ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นด้านกายภาพหรือทรัพย์สินทางปัญญาต้องถูกนำามาใช้อย่างถูกกฎหมาย
และเป็นไปตามเป้าหมายของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต	 การขโมย	 การใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม	 และความประมาท
สามารถส่งผลกระทบโดยตรงต่อความสามารถในการทำากำาไรของบริษัทฯ	

ทรัพย์สินด้านกายภาพและทรัพยากรไอที		
Rentokil	 Initial	 มอบเครื่องมือ	 ผลิตภัณฑ	์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำางานของเราซึ่งไม่ควรนำาเครื่องมือเหล่านี้ไป
ใช้ส่วนตัวหรือสร้างกำาไรส่วนตัว	 นอกจากนี้บริษัทฯ	 ยังอนุญาตให้ใช้ทรัพยากรไอทีต่างๆ	 เช่น	 เครื่องพีซี,	
แล็ปท็อป,	 PDA,	 อีเมล์	 และอินเทอร์เน็ตเพื่อจุดประสงค์ในการทำาธุรกิจ	 การใช้ทรัพยากรไอทีของบริษัทฯ																																													
เพื่อเหตุผลส่วนตัวอย่างมีขอบเขตจำากัดและเป็นครั้งคราวสามารถทำาได้	หากไม่เป็นการรบกวนการสร้างผลงาน
หรือประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานคนอื่น	หรือไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ	
การใช้ทรัพยากรไอทีของบริษัทฯ	 ต้องปฏิบัติตามนโยบายการใช้งานในระดับที่ยอมรับได้ของบริษัทฯ	 ตลอดเวลา	
หากมีเหตุให้สงสัยว่ามีการใช้อุปกรณ	์ระบบ	หรือข้อมูลของบริษัทฯ	ในทางทีไม่ถูกต้องจะต้องดำาเนินการตรวจสอบ	

	

ทรัพย์สินทางปัญญาและข้อมูลลับ
พนักงานทุกคนมีข้อผูกพันที่จะต้องปกป้องทรัพย์สินของบริษัทฯ	 ซึ่งครอบคลุมถึงข้อมูลที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา				
ของบริษัทฯ	 ด้วย	 ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา	 ประกอบด้วย	 ข้อมูลใดก็ตามดังต่อไปนี้	 เช่น	 ความลับทางการค้า	
สิทธิบัตรเครื่องหมายทางการค้า	และวัสดุที่มีลิขสิทธิ	์อาท	ิคู่มือปฏิบัติงานและเอกสารอธิบายกระบวนการ	ตลอด
จนเอกสารด้านการตลาดและธุรกิจอื่นๆ	ความคิดเห็น	การออกแบบ	ฐานข้อมูล	บันทึกสถิติข้อมูลหรือข้อมูล	และ
รายงานทางการเงินที่มิได้	 มีการตีพิมพ์เผยแพร	่ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา	 คือ	 มูลค่าที่เป็นสัดส่วนจำานวนมาก
ของกลุ่มบริษัทฯ	พนักงานทั้งหมดจึงมีหน้าที่รับผิดชอบปกป้องทรัพย์สินที่สำาคัญเหล่านี้ด้วย

พนักงานต้องไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ	 ในลักษณะที่ไม่เหมาะสม	 ไม่ว่าจะเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว									
หรือเพื่อสร้างข้อได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรมให้กับบุคคลที่สาม	 ข้อมูลที่ไม่ได้เผยแพร่แก่สาธารณะทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัทฯ	 ถือเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ	 และไม่ควรนำามาสนทนากับหรือเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	 ไม่ว่าในรูป
แบบใดก็ตาม	 ข้อมูลที่เป็นความลับนี	้ รวมถึงรายละเอียดวิธีการผลิตหรือซื้อสินค้าของบริษัทฯ	 	 วิธีการดำาเนินงาน
บริการของเรา	และรายละเอียดเกี่ยวกับลูกค้าและซัพพลายเออร	์	

ในกรณีของการเปิดเผยข้อมูลให้บุคคลที่สามได้รับทราบ	เช่น	ที่ปรึกษาจะสามารถทำาได้หากมีการตกลงเป็นสัญญา
ซึ่งมีการระบุถึงกฎเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับการไม่เปิดเผยข้อมูล

รายงานสิ่งที่คุณสงสัยไปยังผู้จัดการและ/หรือ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลท้องถิ่นหรือทีมกฎหมายเรา
สามารถตรวจสอบติดตามเขาและนายจ้างใหม่
ของเขาได	้ หากจำาเป็น	 เราอาจดำาเนินการทาง
กฎหมายสำาหรับการละเมิดข้อมูลลับและละเมิด
เงื่อนไขในสัญญาการจ้างงาน	 เราอาจต้องแจ้ง
การร่ัวไหลของข้อมูลลูกค้าให้พวกเขาหรือผู้ที่มี
อำานาจควบคุมทราบเน่ืองจากบุคคลนั้นๆอาจ
ละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูล

เราต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูล
ลับของบุคคลท่ีสามท่ีคล้ายกันเช่นเดียวกับทีเรา
ควรปฏิบัติการข้อมูลลับของเรา



การฉ้อโกงและการฟอกเงิน
พนักงานทุกคนต้องคอยดูแลป้องกันมิให้มีการฉ้อโกงและการฟอกเงิน

ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมการต่อต้านการฉ้อโกง	 บริษัทฯ	 ไม ่ย ินยอมให้ม ีพฤติกรรมการฉ้อโกงและ/
หรือการทุจริต	ความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ	อันเนื่องมาจากการฉ้อโกง	การติดสินบน	และการทุจริตในการ
ทำาธุรกิจอาจมีความรุนแรงมากกว่าความเสียหายด้านการเงิน	ทั้งนี้เพราะการกระทำาดังกล่าวเป็นการทำาลายชื่อ
เสียงของ	บริษัทฯ	อย่างร้ายแรงทำาให้ตัวบุคคลและบริษัทฯ	 เสี่ยงต่อการถูกดำาเนินคดีตามกฎหมาย	พนักงานต้อง
ไม่ยินยอมให้ธุรกิจหรือเพื่อนพนักงานคนอื่นกระทำาการอันเป็นการทุจริตหรือฉ้อโกงอันเกี่ยวเนื่องกับการดำาเนิน
ธุรกิจของ	Rentokil	 Initial	 โดยที่การกระทำาดังกล่าวพิจารณาได้ว่าเป็นการทุจริตภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณขององค์กรนี้	

การกระทำาใดก็ตามที่อาจเป็นการทุจริต	 ผิดหลักจริยธรรม	 หรือผิดกฎหมาย	 หรือการกระทำาใดก็ตามที่ถือว่าไม่ใช่
การปฏิบัติที่ดีหรือเป็นการละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับการตรวจสอบซึ่งอาจนำาไปสู่การดำาเนินการ
ทางวินัยกับผู้ที่กระทำาการละเมิด	 ทั้งนี้	 อาจนำาไปสู่การเลิกจ้างได้ควรรายงานข้อกังวลใดๆไปยังผู้จัดการของคุณ						
หรือด้วยการใช้ขั้นตอนที่กำาหนดขึ้นในส่วนคำาแนะนำาและการรายงานข้อกังวล	หน้า	28

	
ตัวอย่างและเคร่ืองบ่งช้ีว่าอาจเกิดการฉ้อโกง:

-		การสร้างข้อมูลเท็จของยอดขายหรือสัญญา
-		การตัดบัญชีหน้ีสูญหรือใบลดหน้ีจำานวนมาก
-		การทำางานพิเศษ	การทำางานนอกวันและเวลาทำางานท่ีไม่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ	หรือการให้บริการ	
				Rentokil	Initial	แบบลับๆ	เพ่ือสร้างรายได้ส่วนตัว	
-		การปลอมแปลงหรือการเปล่ียนแปลงแก้ไขเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต
-		จ่ายหรือรับเงินในราคาท่ีสูงหรือต่่ำาผิดปกติ
-		จ่ายเงินด้วยเหตุผลท่ีไม่โปร่งใส
-		สร้างรายการค่าใช้จ่ายข้ึนเอง

ควรรายงานเหตุการณ์หรือข้อสงสัย	หากมีบุคคลภายนอกฉ้อโกง	Rentokil	 Initial	ไปยังฝ่ายการเงินหรือทีมกฎหมาย
ของคุณ	อย่าขอหรืออนุญาตการจ่ายเงิน	ถ้าสงสัยว่ามีการฉ้อโกง

พนักงานทุกคนต้องคอยดูแลป้องกันมิให้มีการฟอกเงิน	การฟอกเงิน	คือ	กระบวนการที่อาชญากรพยายามซุกซ่อน
หรือปิดบังแหล่งท่ีมาท่ีแท้จริงและผู้อยู่เบ้ืองหลังการก่ออาชญากรรมดังกล่าว	 ท้ังน้ีเพ่ือหลีกเล่ียงการถูกดำาเนินคดีและ
การริบทรัพย์ที่เป็นเงินซึ่งได้มาจากการกระทำาความผิดทางอาญาดังกล่าวนี้	 “การให้ข้อมูลภายใน”	แก่ผู้ที่อาจ
กำาลังพยายามทำาความผิดทางอาญา	 ตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการฟอกเงินอาจนำาไปสู่ความผิดทางอาญาได้ด้วย	
การกระทำาความผิดทางอาญาโดยการฟอกเงินอาจส่งผลให้พนักงานผู้น้ันต้องได้รับโทษทางอาญาและถูกดำาเนินการ
ตามมาตรการทางวินัยของบริษัทฯ	 	 เหตุการณ์ท่ีบ่งช้ีถึงการฟอกเงินน้ันรวมถึงกรณีท่ีลูกค้าหรือบุคคลอ่ืนไม่สามารถให้
ข้อมูลส่วนตัว	การต้องการจ่ายเงินจำานวนมากเป็นเงินสด	การไม่รู้ว่าต้องจ่ายเงินจำานวนเท่าใด	การใช้บัญชีหรือ	วิธีการ
ชำาระเงินหลายแบบ	หรือการใช้บัญชีที่เปิดในสถานที่ที่ไม่คาดคิด

อ่าน

โปรดอ่านส่วน	Bribery	and	Corruption	หน้า	13	
และ	Accurate	 Reporting,	 Accounts	 and	
Records	หน้า	14

พูด

คุณสามารถพูดคุยกับผู้จัดการ	 ทีมการเงินตรวจ
สอบภายใน	 ทีมกฎหมายท้องถ่ิน	 (ถ้ามี)	 หรือ
ฝ่ายกฎหมายของกลุ่มบริษัทฯ			

คำาถาม

คุณสามารถรายงานความกังวลใดๆ	 โดยปฏิบัติ
ตามระบบการรายงานท่ีเรียกว่า	 Speak	 Up	
ของเราได้อย่างไม่ต้องกังวลหรือด้วยวิธีการอ่ืน
ตามท่ีได้อธิบายไว้ในหน้า	28

สำาหรับข้อมูลเพ่ิมเติมและคำาแนะนำาและการ
รายงานข้อกังวล

เราคาดหวังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติดังน้ี
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-	 รายงานการฉ้อโกงหรือกิจกรรมที่ไม่ซื่อสัตย์อื่นทันทีที่ทราบหรือมีข้อสงสัย
-	 ให้ความร่วมมือ	เปิดกว้างและซื่อสัตย์ในการตรวจสอบการฉ้อโกง
-	 รู้เท่าทันว่าอาจมีการฉ้อโกงเกิดขึ้นภายใน	 Rentokil	 Initial	 หรือจากบุคคลภายนอก	 และดำาเนินการ

เมื่อมีข้อสงสัย	ถ้าพบสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้ขอคำาปรึกษา
-	 ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและแจ้งปัญหาที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการฉ้อโกง	 เช่น	 อีเมล์ปลอม

หรือข้อความหลอกลวงให้ใส่ข้อมูลส่วนตัวเพื่อนำาไปใช้ในการฉ้อโกง
-	 ตื่นตัวอยู่เสมอเมื่อพบเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นการฟอกเงินและปรึกษาข้อกังวลใดๆ	กับทีม

การเงินหรือการคลังของกลุ่มบริษัทฯ	

一ฉันสงสัยว่าผู้ร่วมงานอาจมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมการฟอกเงิน	 ฉันต้องการ
รายงาน	 แต่ก็ต้องการหลีกเลี่ยงผลกระทบ
ส่วนตัวที่เกิดขึ้นด้วย	ฉันควรทำาอย่างไร

คำาถาม

คำาตอบ
ติดต่อทีมกฎหมายท้องถิ่น	 (ถ้ามี)	 หรือฝ่าย
กฎหมายของกลุ่มบริษัทฯ	 แจ้งทีมตรวจสอบ
ภายในหรือแจ้งปัญหาทางอีเมล์หรือโทรศัพท์ผ่าน
กระบวนการ	 Speak	 Up	 ซึ่งเป็นการรายงาน
แบบไม่ระบุตัวตนดูท่ีหน้า	28	สำาหรับรายละเอียด
เพิ่มเติม	 เราจะไม่ยินยอมให้มีการตอบโต้กลับ
ไม่ว่าในรูปแบบใดต่อบุคคลท่ีรายงานโดยสุจริตถึง
ข้อสงสัยว่ามีการประพฤติผิดหลักจริยธรรมหรือ
กฎหมาย	หรือการละเมิดนโยบาย



การส่ือสารภายนอก  

เฉพาะพนักงานท่ีได้รับอนุญาตเท่าน้ันท่ีสามารถพูดหรือเขียนในนามของ	Rentokil	Initial

ดังนั้นจึงมีความจำาเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า	 ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาจะต้องเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์
ก่อน	ที่จะเปิดเผยต่อฝ่ายอื่น	นอกจากนี้การปกป้องชื่อเสียงของบริษัทฯ	ด้วยการสื่อสารอย่างสม่ำาเสมอและมีความ
แม่นยำากับสาธารณะและผู้ถือหุ้นอื่นๆ	 นับเป็นสิ่งสำาคัญเช่นกัน	 ด้วยเหตุนี้	 บริษัทฯ	 จึงให้ความสำาคัญเป็นอย่างยิ่ง
ต่อการเปิดเผยข้อมูลและการสื่อสาร	 เฉพาะพนักงานที่ได้รับอนุญาตให้ดำาเนินการดังกล่าวเท่านั้นที่จะสามารถ
ติดต่อหรือตอบข้อซักถามของสื่อ	สาธารณะ	หรือหน่วยงานรัฐบาล
	
ข้อมูลใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับผลการดำาเนินงานด้านการเงิน	 การเข้าซื้อกิจการ	 การถอนการลงทุน	 การร่วมลงทุน
การลงทุน	 การทำาสัญญาใหม่ที่มีความสำาคัญ	 หรือการสูญเสียสัญญาที่ยังมิได้มีการแจ้งต่อสาธารณะจะต้องได้รับ
การอนุมัติโดยฝ่ายสื่อสารองค์กรก่อน	 จึงจะสามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได	้ รายการบัญชีเกี่ยวกับผลการดำาเนิน
งานด้านการเงินของ	 Rentokil	 Initial	 จะต้องจัดทำาขึ้นโดยพนักงานของบริษัทฯ	 ที่ได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสม
เท่านั้น	เช่นเดียวกัน	เฉพาะพนักงานที่ได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะให้ดำาเนินการดังกล่าวเท่านั้นที่จะสามารถ
ติดต่อหรือตอบคำาถามของกลุ่มนักลงทุน	(ผู้ถือหุ้น	นายหน้า	นักวิเคราะห์การลงทุน	ฯลฯ)	ได้

พนักงานต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะสามารถพูดในเหตุการณ์ต่างๆให้สัมภาษณ์หรือเขียนลงสิ่งตีพิมพ์ในวิสัยที่
สามารถทำาได้ในฐานะที่เป็นลูกจ้างของ	Rentokil	Initial	เราตระหนักว่าการใช้โซเชียลมีเดียนั้น	มีการเพิ่มขึ้นอย่าง
แพร่หลายและมีผลกระทบอย่างมีนัยยะสำาคัญในการกระจายข่าวสาร	อย่างไรก็ตาม	พนักงานต้องไม่เผยแพร่ความ
คิดเห็นไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตามที่เป็นความลับ	ไม่เที่ยงตรง	หรืออาจทำาลายชื่อเสียงของบริษัทฯ	

พนักงานไม่ควรเข้าสู่การว่ิงเต้นทางการเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต	ดูหน้า	17

อ่าน

โปรดดูส่วน	 Corporate	 Communications	
และ	 Social	 Media	 Policy	 บนอินทราเน็ต
กลุ่มบริษัทฯ	

พูด

คุณสามารถพูดคุยผู้จัดการ	ทีมการส่ือสารองค์กร
หรือเลขานุการบริษัทฯ		

รายงาน

คุณสามารถรายงานความกังวลใดๆ	 โดยปฏิบัติ
ตามระบบการรายงานท่ีเรียกว่า	 Speak	 Up	
ของเราได้อย่างไม่ต้องกังวลหรือด้วยวิธีการอ่ืน
ตามท่ีได้อธิบายไว้ในหน้า	28

สำาหรับข้อมูลเพ่ิมเติมและคำาแนะนำาและการ
รายงานข้อกังวล

-	 ส่งต่อคำาขอจากส่ือ	ชุมชนการลงทุน	หน่วยงานรัฐบาล	รัฐบาล	ลูกค้าหรือสาธารณะไปยังพนักงานท่ีได้รับ
อนุญาตให้จัดการเร่ืองดังกล่าว	หรือให้ผู้ท่ีได้รับอนุญาตพูดคุยกับพวกเขา	

-	 ปฏิบัติตามนโยบายโซเชียลมีเดียของ	Rentokil	Initial	หากต้องการส่ือสารกับบริษัทฯ	หรือส่ือสารในนาม
ของบริษัทฯ		หรือแบรนด์	ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย

-	 พนักงานต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะพูดในเหตุการณ์หรือเผยแพร่ส่ิงตีพิมพ์ใดๆ	ในนามของ	Rentokil	Initial	
ได้

เราคาดหวังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติดังน้ี
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一เพื ่อนคนหนึ ่งถามฉันว่า	เขาควรซื ้อหุ ้น	
Rentokil	Initial	หรือไม่

คำาถาม

คำาตอบ
คุณสามารถบอกเขาหรือเธอว่าการทำางานที่
บริษัทฯ	 นั้นดีอย่างไร	 แต่ไม่ควรพูดถึงข้อมูล
ที่ไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะเกี่ยวกับแผนการ
หรือเป้าหมายในอนาคตที่คุณทราบ	 คุณควร
บอกพวกเขาให้ดูเว็บไซต์ของเราซึ่งมีข้อมูล
มากมายสำาหรับผู้ที่อาจเป็นนักลงทุน	คุณควร
ตระหนักถึงนโยบายการต่อรองเพื่อซื้อขายหุ้น
และข้อมูลวงใน	และปรึกษาเพื่อขอคำาแนะนำา
หากไม่แน่ใจ
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
พนักงานต้องไม่ยินยอมให้มีความขัดแย้งใดๆ	เกิดข้ึนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ของ	
Rentokil	Initial

พนักงานทุกคนควรประพฤติตนโดยคำานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ	Rentokil	Initial	เป็นหลักอยู่เสมอ	และทำาให้
แน่ใจว่าสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำาการตัดสินใจด้วยตนเองโดยคำานึงถึงเป้าหมายส่วนรวม
เป็นหลัก	 พนักงานควรมีความซื่อสัตย์ในทุกสถานการณ์ที่ส่งผลต่อบริษัทฯ	 	 รวมทั้งสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ลูกค้า	และบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ทางการค้ากับบริษัทฯ		คุณควรทำางานให้กับ	Rentokil	Initial	เพียงแห่งเดียว
เว้นแต่ว่าได้มีการอนุญาตอย่างชัดแจ้งให้ปฏิบัติงานในบทบาทภายนอกได้

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นเมื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของพนักงานหรือความสัมพันธ์ภายนอกแทรกแซง
หรือขัดแย้งกับผลประโยชน์ของธุรกิจ	หรือมีผลต่อการตัดสินใจที่ถูกต้องของพนักงาน			
		

ตัวอย่างความขัดแย้งทางผลประโยชน์อาจเกิดข้ึนเม่ือ:
-		พนักงานว่าจ้างหรือบริหารงานของสมาชิกในครอบครัวหรือเพ่ือน
-		พนักงานทำางานให้กับคู่แข่ง	หรือมีผลประโยชน์ร่วมกับคู่แข่ง	ลูกค้า	หรือซัพพลายเออร์
-		การใช้ข้อมูลของบริษัทฯ		ผลิตภัณฑ์	หรืออุปกรณ์เพ่ือประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ของเพ่ือนและครอบครัว
-		การมีส่วนร่วมทางการเมืองหรือกิจกรรมการกุศลท่ีแทรกแซงหน้าท่ีการทำางานของบริษัทฯ	
-		พนักงานไม่เปิดเผยความสัมพันธ์ส่วนตัวท่ีใกล้ชิดกับคู่แข่ง	ลูกค้าหรือซัพพลายเออร์
-		การเลือกใช้ซัพพลายเออร์เป็นบางรายเพราะได้รับการสนับสนุนจากพวกเขา

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจริงหรือที่อาจเกิดขึ้นสามารถแก้ไขได้โดยมีความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย								
คือ	 พนักงานและธุรกิจแต่ขึ้นอยู่กับรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ต้องได้รับการเปิดเผยหรือปรึกษาอย่าง
เปิดเผยตรงไปตรงมาและโปร่งใส			

อ่าน

โปรดดูส่วน	Gifts	and	Hospitality	หน้า	25

พูด

คุณสามารถพูดคุยกับผู้จัดการ	ทีมกฎหมายท้องถ่ิน	
(ถ้ามี)	หรือฝ่ายกฎหมายของกลุ่มบริษัทฯ						
				

รายงาน

คุณสามารถรายงานความกังวลใดๆ	 โดยปฏิบัติ
ตามระบบการรายงานท่ีเรียกว่า	 Speak	 Up	
ของเราได้อย่างไม่ต้องกังวลหรือด้วยวิธีการอ่ืน
ตามท่ีได้อธิบายไว้ในหน้า	28

สำาหรับข้อมูลเพ่ิมเติมและคำาแนะนำาและการ
รายงานข้อกังวล

-	 ไตร่ตรองและหลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับหน้าท่ีการทำางานท่ี	
Rentokil	Initial	

-	 แจ้งสถานการณ์ที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจริงหรือมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นใหผู้้จัดการ
สายงานทราบทันที		การกระทำาใดๆ	ที่ตกลงควรยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร

-	 แจกแจงผลประโยชน์จากธุรกิจภายนอกท่ีอาจส่งผลกระทบหรือขัดขวางการทำางานในหน้าท่ีของบริษัทฯ	
-	 แจ้งให้ผู้จัดการสายงานทราบและบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรหากเครือญาติหรือเพ่ือนสนิททำางานกับ

ลูกค้า	ซัพพลายเออร์	หรือคู่แข่ง
-	 อย่าให้ตนเองตกอยู่ในสถานการณ์ท่ีต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจทำาธุรกิจหรือจ้างงานเครือญาติหรือ

เพื่อน	เปิดเผยความสัมพันธ์ของตนกับพวกเขาและไม่ยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการการตัดสินใจ

เราคาดหวังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติดังน้ี

จรรยาบรรณขององค์กร24

一คู่สมรสของฉันเร่ิมทำางานกับซัพพลายเออร์
หลักของเรารายหนึ่ง		ฉันควรทำาอย่างไร

คำาถาม

บอกความจริงให้ผู ้จัดการทราบ	 ซึ ่งจริงๆ	
แล้วอาจไม่มีปัญหาใดๆ	เลย	แต่ขึ ้นอยู ่กับ
บทบาทของคุณและบทบาทของคู ่สมรส
ของคุณ	 คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า	 ไม่
ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
เลือกใช้ซัพพลายเออร์ดังกล่าว

คำาตอบ



ของกำานัลและการบริการ
ของกำานัลและการบริการท่ีรับและให้ต้องมีความเหมาะสม	ถูกกฎหมาย	และได้รับอนุญาตแล้ว

การให้และรับของกำานัลและการบริการท่ีสมเหตุสมผลสามารถสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกและถูกกฎหมายกับ								
พาร์ทเนอร์ธุรกิจได้	การรับในสถานการณ์ที่สมเหตุสมผลเป็นสิ่งที่ยอมรับได้	ถ้ามีความเหมาะสมและไม่เกิน
ขอบเขตหรือฟุ่มเฟือย	อย่างไรก็ตาม	ต้องไม่ใช้ของกำานัลและการบริการเพื่อเป็นโอกาสรับผลประโยชน์ท่ีไม่เหมาะสม
หรือในแนวทางที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน	์ นำาไปสู่การติดสินบน	 หรือส่งผลต่อการตัดสินใจของฝ่าย
ผู้รับของกำานัลและการบริการต้องไม่จูงใจให้เกิดการตัดสินใจทางธุรกิจ	หรือส่อไปในทางท่ีเป็นการจูงใจ	

กลุ่มธุรกิจของ	 Rentokil	 Initial	 ต้องรักษาและนำานโยบายของกำานัลและการบริการมาเป็นหลักเกณฑ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ	 และจำากัดการรับหรือยอมรับของกำานัลและการบริการทั้งหมด	 ควรกำาหนดข้อจำากัดเหล่านี้เพื่อ
ให้แน่ใจว่าของกำานัลและการบริการนั้นสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติและกฎหมายในท้องถิ่น	 รวมทั้งกฎหมาย
ต่อต้านการติดสินบน

อ่าน

โปรดอ่านนโยบาย	Gifts	and	Hospitality	และ	
Travel	and	Expenses	ของธุรกิจของคุณ										

พูด

คุณสามารถพูดคุยกับผู้จัดการ	ทีมกฎหมายท้องถ่ิน	
(ถ้ามี)	หรือฝ่ายกฎหมายของกลุ่มบริษัทฯ									

รายงาน

คุณสามารถรายงานความกังวลใดๆ	 โดยปฏิบัติ
ตามระบบการรายงานท่ีเรียกว่า	 Speak	 Up	
ของเราได้อย่างไม่ต้องกังวลหรือด้วยวิธีการอ่ืน
ตามท่ีได้อธิบายไว้ในหน้า	28

สำาหรับข้อมูลเพ่ิมเติมและคำาแนะนำาและการ
รายงานข้อกังวล

เราคาดหวังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติดังน้ี

จรรยาบรรณขององค์กร 25

-	 ปฏิบัติตามนโนบายของกำานัลและการบริการท่ีบังคับใช้หรือนโยบายค่าใช้จ่ายและการท่องเท่ียวซ่ึงอธิบาย
เก่ียวกับมูลค่า	ความถ่ี	และการบันทึกของกำานัลและการบริการ

-	 ปรึกษาเพื่อขอรับคำาแนะนำาจากผู้จัดการตามสายงานก่อนที่จะให้หรือรับของกำานัล	 หรือ	 ค่าอำานวย
ความสะดวก	หากไม่แน่ใจ

-	 ตรวจสอบนโยบายต่างๆ	ของลูกค้า	ซัพพลายเออร์	และบุคคลท่ีสามในพ้ืนท่ี

และไม่ควร:
-	 ให้	 สัญญาว่าจะให้	หรือเสนอบริการเพ่ือแลกเปล่ียนส่ิงท่ีต้องการ	ไม่ว่าจะต้ังใจหรือคาดหวังว่าจะได้รับผล

ประโยชน์ทางธุรกิจ	เช่น	เพ่ือให้ชนะการทำาสัญญาใหม่	หรือการรักษาสถานะสัญญาท่ีมีอยู่	หรือตอบแทน
ผลประโยชน์เชิงธุรกิจท่ีให้ไปแล้ว	

-	 ยอมรับของกำานัลหรือการบริการจากบุคคลท่ีสามโดยท่ีทราบหรือสงสัยว่าเป็นการให้หรือเสนอให้พร้อม
กับคาดหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจ	หรือสิ่งที่อาจทำาให้พนักงานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วน
รวมหรือทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

-	 ขอให้พาร์ทเนอร์ของ	Rentokil	Initial	(รวมทั้งซัพพลายเออร์	พาร์ทเนอร์ธุรกิจ	พาร์ทเนอร์ร่วมทุน												
ผู้รับเหมาย่อย	หรือท่ีปรึกษา)	จ่ายค่าใช้จ่ายเพ่ือสร้างความบันเทิงให้กับลูกค้าในนามของ	Rentokil	Initial	

-	 รับเงินสดหรือส่ิงท่ีเทียบเท่าเงินสด	(เช่น	บัตรกำานัล	สลากกินแบ่งรัฐบาล	หรือบัตรของขวัญ)
-	 พยายามท่ีจะปกปิดหรือซ่อนของกำานัลหรือการบริการท่ีให้หรือรับ	
-	 ให้หรือรับของกำานัลหรือบริการจากเจ้าหน้าท่ีรัฐบาลหรือตัวแทน	 นักการเมืองหรือพรรคการเมือง	 โดยไม่

ได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากผู้จัดการตามสายงาน

一ฉันได้รับตั๋วเข้าชมในการแข่งขันฟุตบอล
จากผู้รับเหมา	ฉันไปได้หรือไม่

คำาถาม

คำาตอบ
คุณจำาเป็นต้องไตร่ตรองว่าความสัมพันธ์ของ
คุณกับบุคคลนี้เป็นไปในทิศทางที่สามารถ
คาดหวังความช่วยเหลือจาก	Rentokil	 Initial	
เป็นการตอบแทนหรือไม่และต๋ัวเข้าชมการ
แข่งขันและบริการมีมูลค่าเท่าใด	 ถ้าคุณตัดสิน
ใจที่จะไปคุณควรบันทึกความบันเทิงที่คุณได้
รับในสมุดทะเบียนของกำานัลและการบริการ



การใช้ข้อมูลภายใน	

เราต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในเพ่ือผลประโยชน์ด้านการเงินส่วนตัว

พนักงานต้องไม่ใช้ข้อมูลที่ไม่ได้เผยแพร่แก่สาธารณะเพื่อประโยชน์ด้านการเงินส่วนบุคคล	 หรือเพื่อ“ตอบแทน”	
ผู้อื่นที่อาจตัดสินใจลงทุนโดยอาศัยข้อมูลนั้น	 การกระทำาเช่นนี้ถือว่าผิดทั้งหลักจริยธรรมและกฎหมาย	 อาจทำาให้
ต้องดำาเนินคดีอาญา	เสียค่าปรับ	จำาคุก	และถูกไล่ออก	

ในบางครั้ง	พนักงานบางคนอาจจะกลายเป็น	“คนวงใน”	เนื่องจากได้รับทราบเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นความลับซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ	 (อาจเป็นเพราะพวกเขามีส่วนร่วมในโครงการพิเศษหรือมีส่วนในการเตรียม
ข้อมูลทางการเงินเพื่อการเผยแพร่สู่ตลาด)	ทั้งนี้	 มีการบังคับใช้กฎพิเศษกับบุคคลที่อยู่ในตำาแหน่งหน้าที่ดังกล่าวนี้	
ซึ่งจะอธิบายกฎพิเศษนี้ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องในเวลาที่เหมาะสม

พนักงานของ	Rentokil	 Initial	ที่ได้ทราบหรือเพิ่งได้ทราบถึงข้อมูลซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นบริษัทฯ	ที่
มีการซื้อขาย	จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เก็บรักษาข้อมูลนี้ไว้เป็นความลับ	และไม่มีการเปิดเผยให้พนักงาน									
คนอื่นหรือบุคคลที่สามทราบ	เว้นแต่เนื่องด้วยเหตุผลของความจำาเป็นที่จะต้องทราบซึ่งต้องอยู่ภายใต้การควบคุม
อย่างเข้มงวด	 หากได้รับข้อมูลที ่อาจมีผลกระทบต่อราคามาโดยบังเอิญหรือโดยมิได้คาดหมาย	 ควรแจ้ง
ให้คณะกรรมการควบคุมการเผยแพร่ข้อมูลของกลุ่มบริษัทฯ	ทราบ	โดยติดต่อผ่านทางเลขานุการของกลุ่มบริษัทฯ	

อ่าน

โปรดอ่านส่วน	Share	Dealing	และ	Inside	
Information	บนอินทราเน็ตกลุ่มบริษัทฯ	
	

พูด

คุณสามารถพูดคุยก ับผู ้จ ัดการหรือ
เลขานุการบริษ ัทฯ	 					

รายงาน

คุณสามารถรายงานความกังวลใดๆ	 โดยปฏิบัติ
ตามระบบการรายงานท่ีเรียกว่า	 Speak	 Up	
ของเราได้อย่างไม่ต้องกังวลหรือด้วยวิธีการอ่ืน
ตามท่ีได้อธิบายไว้ในหน้า	28

สำาหรับข้อมูลเพ่ิมเติมและคำาแนะนำาและการ
รายงานข้อกังวล

-	 ห้ามซ้ือหรือขายหุ้นใน	Rentokil	Initial	(หรือเก่ียวข้องกับการดำาเนินการด้านหุ้นของบริษัทฯ)	ในขณะท่ีมี
ข้อมูลภายใน	หรือขณะท่ีได้รับแจ้งว่าถูกจำากัดจากการค้าขายในช่วงราคาปิด

-	 ไม่เปิดเผยข้อมูลภายในให้ผู้อ่ืนทราบ	เช่น	เครือญาติหรือเพ่ือน

เราคาดหวังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติดังน้ี
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一ฉันได้ยินมาว่าพนักงานพูดเกี่ยวกับการเข้า
ซื้อกิจการ	แสดงว่าฉันไม่สามารถซื้อขายหุ้น
ของบริษัทฯ	ใช่หรือไม	่

คำาถาม

คำ�ตอบ
ใช่	 หากคุณเชื่อว่าข้อมูลนั้นเป็นความจริงและ
เป็นไปได้ว่าเค้ารู้ข่าวภายใน	 คุณจึงไม่ควร
ซื้อขาย	 บุคคลต้นเรื่องที่คุณทราบข่าวมาควร
ระมัดระวังมากขึ้น	 และไม่ควรพูดคุยเกี่ยวกับ
ข้อมูลลับให้พนักงานคนอื่นๆ	ได้ยิน
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การแก้ไขข้อขัดแย้งต่อหลักจริยธรรม
การปฏิบัติและการตัดสินใจอย่างมีจริยธรรมนั้นครอบคลุมไปไกลกว่าการปฏิบัติตามข้อกำาหนดของกฎหมาย	
ดังนั้น	 พนักงานจึงจำาเป็นต้องใช้การตัดสินใจของตนเองและมีความรับผิดชอบส่วนบุคคล	 เราสนับสนุนให้พนักงาน
ขอรับความช่วยเหลือหรือส่งเสริมให้ผู้อื่นพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุด	 เมื่อ
พบกับข้อขัดแย้งต่อหลักจริยธรรม	ให้เริ่มต้นถามคำาถามตนเองดังต่อไปนี้

-	 การกระทำาที่ฉันตั้งใจจะทำานั้นปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหรือไม	่
-	 การกระทำาที่ฉันตั้งใจจะทำานั้นสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมของบริษัทฯ	ใช่หรือไม	่
-	 การกระทำาที่ฉันตั้งใจจะทำานั้นเป็นไปตามหลักจริยธรรมที่ระบุในจรรยาบรรณขององค์กรใช่หรือไม	่
-	 หากเรื่องนี้ได้รับการเผยแพร่ไปยังสื่อต่างๆ	การกระทำาที่ฉันตั้งใจทำานั้นจะถูกมองในแง่ดีใช่หรือไม	่
-	 ฉันจะมีความสุขหรือไม่หากฉันหรือคนที่ฉันรักได้รับการปฏิบัติด้วยการกระทำาที่ฉันตั้งใจจะทำานี้
-	 ฉันและบุคคลท่ีฉันเคารพจะรู้สึกภาคภูมิใจในการกระทำาท่ีฉันต้ังใจจะทำาท้ังในปัจจุบันและในอนาคตใช่หรือไม่
-	 ฉันรู้สึกว่าทำาในสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่	
หากคำาตอบข้อใดข้อหน่ึงของคุณคือ	“ไม่แน่ใจ”	หรือ	“ไม่ใช่”	ให้รายงานหรือแลกเปล่ียน	ความคิดเห็นเก่ียวกับข้อกังวลน้ี

คำาแนะนำาและการรายงานข้อกังวล
มีคนที่พร้อมให้ความช่วยเหลือพนักงานได้เสมอในเรื่องเกี่ยวกับข้อกังวลทางด้านจริยธรรม	 ข้อกังวลของคุณจะได้
รับความใส่ใจอย่างจริงจังและได้รับการแก้ไขจนลุล่วงด้วยความเป็นมืออาชีพ	เมื่อมีรายงานว่าอาจมีความประพฤติ
ไม่ถูกต้อง	เราจะสืบสวนและดำาเนินการอย่างเหมาะสม

พนักงานสามารถใช้ทรัพยากรดังต่อไปนี้เพื่อขอรับความช่วยเหลือ	ใช้เป็นข้อมูล	หรือเป็นแนวทางเกี่ยวกับประเด็น
ทางด้านจริยธรรม	หรือใช้เพื่อรายงานเหตุการณ์ที่น่าสงสัยได	้

ติดต่อผู้จัดการของคุณ
ส่วนใหญ่แล้ว	ผู้จัดการของคุณจะเป็นบุคคลที่เหมาะสมที่สุดที่จะพูดคุยด้วย	หากคุณไม่แน่ใจว่า	ควรปฏิบัติอย่างไร
จึงจะเหมาะสมที่สุดสำาหรับสถานการณ์นั้นๆ	คุณสามารถขอคำาแนะนำาจากผู้จัดการของคุณได้	

ปรึกษากับผู้จัดการในระดับที่สูงขึ้น			
ในกรณีที่คุณรู้สึกว่า	 ไม่เหมาะที่จะปรึกษากับผู้จัดการโดยตรงของคุณ	คุณสามารถปรึกษากับผู้จัดการในระดับ
ที่สูงกว่าผู้จัดการของคุณเพื่อขอรับคำาแนะนำาหรือรายงานข้อกังวลต่างๆ	

แจ้งให้ทีมงานทรัพยากรบุคคล
เกี่ยวกับปัญหาทางจริยธรรมหรือข้อขัดแย้งทางจริยธรรมที่คุณพบเจอ	ตลอดจนข้อกังวลที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ปัญหาด้านการจ้างงาน

ติดต่อฝ่ายกฎหมายของกลุ่มบริษัทฯ  	
ฝ่ายกฎหมายของกลุ่มบริษัทฯ	มีความเชี่ยวชาญในการดำาเนินการในด้านต่างๆ	เกี่ยวกับจริยธรรมและกฎหมาย	
คุณสามารถติดต่อสมาชิกของฝ่ายกฎหมายของกลุ่มบริษัทฯ	แต่ละคนได้	หรือใช้อีเมลต่อไปนี้:	
group-legal@rentokil-intial.com	

Speak Up   			
พนักงานสามารถดูรายละเอียดวิธีใช้กระบวนการรายงานที่เป็นความลับได้ที่กล่องด้านขวา

Speak	Up  

เ พ่ือเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถ
หยิบยกข้อกั งวลมาพูดคุย เป็นการ
ภายในกับผู้บริหารอาวุโสที่มีอิสระใน
การทำางานที่	 Rentokil	 Initial	 plc.	 ได้	
พนักงานทุกคนในทุกพ้ืนที่ควรได้รับ
ทราบถึงรายละเอียดสำาหรับการติดต่อ
กับ	 Speak	 Up	 พนักงานสามารถเลือก
ใช้ช่องทางดังต่อไปนี้:	

อีเมล์	
speak-up@rentokil-initial.com	

โทรศัพท	์
+44	 207	 6277	 966	 (ดูหมายเลขรหัส
ประเทศ	/	โทรฟรีในลิงก์อินทราเน็ตด้าน
ล่าง)

อินทราเน็ต	
http://www.ri-intranet.com/
speak-up

Rentokil	 Initial	 จะไม่ยินยอมให้มีการ
ตอบโต้กลับไม่ว่าในรูปแบบใดต่อบุคคล
ที่รายงานโดยสุจริต	 ถึงข้อสงสัยว่ามีการ
ประพฤติผิดหลักจริยธรรมหรือกฎหมาย	
หรือการละเมิดนโยบาย
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โปรดเข้าสู่ระบบ	U+	เพื่อติดตามข่าวสารการ
ฝึกอบรมล่าสุดทั้งหมด
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